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1. Introdução
Esta publicação é uma síntese do projeto de 
Implementação de Atividades de Comunicação 
Socioambiental junto ao Conselho Gestor do 
Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, 
Extremo Sul da Bahia), realizado no período de 
dezembro de 2011 a maio de 2012 junto ao 
conselho do parque e às comunidades do en-
torno.

Trata-se de atividades e ferramentas de comu-
nicação, que foram planejadas pelo conselho 
dentro de uma primeira etapa deste trabalho de 
consultoria, denominada Mobilização, Reno-
vação e Capacitação do Novo Conselho Con-
sultivo do Parque Nacional do Pau Brasil, com 
ênfase no planejamento de comunicação - rea-
lizado entre abril e junho de 2011.

Ao todo, a consultoria realizou um trabalho 
que incluiu desde uma formação básica para o 
conselho do parque, atualizando-os sobre o pa-
pel das Unidades de Conservação (UCs), ges-
tão participativa e planejamento de comunica-
ção, até a realização de oficinas de fotografia e 
de comunicação comunitária, produção de um 
folheto (folder) e de ferramentas virtuais (blog e 
página da rede social Facebook).

Apesar das “quebras” nesse caminhar (o pro-
jeto foi desenhado para ter a duração de um 
ano, mas foi dividido em duas fases, com uma 
paralisação de cinco meses entre uma fase e 
outra), tudo o que foi construído coletivamente, 
à medida do possível, reflete o objetivo de uma 
chamada gestão participativa, que se utiliza da 
educação – e da comunicação – como instru-
mentos para dialogar com a população no en-
torno do parque. 

Área do Parque Nacional do 
Pau Brasil e entorno. 

Saiba mais sobre o parque em 
www.parquenacionaldopau-

brasil.blogspot.com

Conselho existe nesta 
lei e reúne represen-
tantes  da adminis-
tração da UC, dos 
poderes públicos 

locais e da sociedade 
civil, para permitir 

que a sociedade em 
geral exerça o controle 
social sobre a área. Os 
conselheiros ajudam a 
definir a gestão admi-
nistrativa da UC, com 
o foco de descentra-
lizar e democratizar 
decisões que podem 
afetar tanto esta UC 

quanto o seu entorno. 
Saiba mais em www.

icmbio.gov.br

Unidades de Conservação 
(UCs) são áreas instituídas 

legalmente pelo Poder 
Público,  com objetivos de 
conservação e lei específi-
ca para garantir estes ob-
jetivos: a lei 9.985/2000, 

que institui o Sistema 
Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC). 
Estas áreas podem ser ad-
ministradas pelos poderes 
públicos Estadual, Federal 

e Municipal.

Foto: Débora Menezes
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Experiências que envolvem educação ambien-
tal e comunicação são pioneiras no Extremo 
Sul da Bahia, a exemplo do que ocorre junto 
ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, em 
Caravelas, onde a UC incentiva há alguns anos 
a produção de jornais e vídeos comunitários. 
A partir da experiência do jornal Timoneiro, 
apoiado pelo parque de Abrolhos, surgiram ou-
tras iniciativas apoiadas pelo órgão gestor das 
UCs federais, o Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio). Em Pra-
do, próximo a Caravelas, pescadores, indígenas 
e outros comunitários criaram o jornal Tanara, 
onde abordam sobre a Reserva Extrativista Ma-
rinha do Corumbau. Algumas comunidades no 
entorno do Parque Nacional do Descobrimento 
também criaram outro jornal, O OITI. 

Estas experiências inspiraram o trabalho desta 
consultoria, que buscou, junto ao Projeto Cor-
redores Ecológicos, o apoio financeiro para a 
realização de um projeto de comunicação jun-
to ao Parque Nacional do Pau Brasil, em Porto 
Seguro. Como parte do Programa-Piloto para 
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o 
Projeto Corredores Ecológicos atua na Ama-
zônia e na Mata Atlântica (especificamente 
nos Estados da Bahia e do Espírito Santo), in-
centivando e promovendo ações que possam 
garantir a conservação da diversidade bioló-
gica das florestas tropicais do Brasil, por meio 
da integração de unidades de conservação, 
públicas e privadas, que formam  verdadeiros 
corredores ecológicos. Investir em comunica-
ção e educação ambiental, como será relatado 
nas próximas páginas, pode contribuir para a 
garantia de preservação das florestas, a medida 
em que envolve as populações que vivem pró-
ximas a estas áreas – estas, nem sempre sabem 
o porquê da existência de UCs e muitas vezes 
entram em conflito com o órgão gestor, entre 
outros motivos, também por desconhecimento.

“Conhecer para preservar” pode soar lugar co-
mum, mas é um dos elementos que devem fa-
zer parte da gestão de uma unidade de con-
servação. Esperamos que esta leitura inspire 
projetos, programas e políticas públicas, a in-
vestirem cada vez mais no acesso a informação 
e nas estratégias de diálogo que permitam as 
comunidades a se sentirem parte desse meio 
ambiente onde estão inseridas.

Boa leitura!

Corredores ecológicos são 
formados por áreas florestais 

consideradas prioritárias para a 
conservação e próximas, umas 
das outras. Estas áreas incluem 
UCs e ainda territórios indíge-
nas e áreas particulares. Saiba 
mais em www.corredoreseco-

logicos.ba.gov.br.

Débora Menezes e Maiara Ribeiro

Equipe Educom Verde 
Comunicação e 

Educação Ambiental

Foto: Eliana Nascimento
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2. O Parque 
Nacional do 
Pau Brasil e 
seu entorno

Foto: Jailson Santos

Foto: Jailson Santos

Foto: Jailson Santos
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O Parque Nacional do Pau Brasil foi criado em 
1999 pelo Decreto s/n de 20 de abril deste ano, 
e ampliado em 11 de junho de 2010 pelo de-
creto federal s/n desta data, e hoje possui uma 
área de 18.934 hectares situada no município 
turístico de Porto Seguro (BA), entre os vales do 
rio do Buranhém e o Vale do Rio dos Frades. O 
parque é classificado, por lei, como uma Uni-
dade de Conservação de Proteção Integral. 

Trata-se de uma grande reserva de Mata Atlân-
tica, e um dos maiores reservatórios da árvore 
conhecida como pau-brasil, além de proteger 
nascentes de rios importantes da região. Ga-
rantir a proteção dessa área, incluindo outras 
UCs próximas (como os parques nacionais de 
Monte Pascoal e Descobrimento), é uma das 
estratégias de preservação da Mata Atlântica 
que restou no Extremo Sul da Bahia, que pas-
sou, nas décadas de 1970 e 1980, por períodos 
de intensa exploração madeireira.

Em estudos realizados dentro da área foram 
encontradas 633 espécies de plantas, sendo 71 
existentas apenas na Mata Atlântica; 5 raras e 
19 ameaçadas de extinção. Quanto à fauna, 
foram registrados um total de 346 animais di-
ferentes. Em levantamentos recentes puderam 
ser detectados, 202 espécies de aves, 53 de 
mamíferos, 20 de répteis, 51 de anfíbios e 20 
de peixes. Na lista, o parque protege diversas 
espécies ameaçadas de extinção, como o pa-
pagaio-chauá e a onça-parda.  Na área tam-
bém já foram feitos registros visuais do gavião
-real - conhecida também como harpia, uma 
das maiores aves brasileiras.

Embora tenha potencial, o parque ainda não é 
aberto ao turismo: não há trilhas abertas, por 
enquanto, e há apenas acessos internos para 
fiscalização. Para a abertura ao turismo é ne-
cessário a finalização do plano de manejo, ain-
da em andamento.

As comunidades no entorno e sua 
relação com o parque

No entorno direto do parque (10 km) exis-
tem grandes e médias propriedades rurais, 
assentamentos, áreas de plantio de euca-
lipto, e ainda as comunidades de Vera Cruz, 
Vale Verde, Projeto Vale Verde, Bom Jesus, 
Nossa Senhora de Aparecida, Coqueiro Alto 
e Sapirara. Trata-se de um universo variado: 
existem desde as localidades menores na zona 
rural, como Nossa Senhora de Aparecida (120 
habitantes), até distritos maiores e urbanizados, 
como Vera Cruz (com aproximadamente 16 
mil pessoas). Próximo a algumas destas comu-
nidades estão os distritos de Arraial D´Ajuda e 
Trancoso, e ainda a aldeia indígena pataxó de 
Aldeia Velha, cuja área faz limite com algumas 
propriedades no entorno do parque.

As atividades exercidas pelas comunidades do 
entorno variam. Há desde produtores rurais de 
pequeno a médio porte, e muitos dependem 
de atividades turísticas no município para ga-
rantirem empregos fixos ou temporários. Algu-
mas das propriedades rurais querem implantar, 
ou já realizam, o chamado turismo rural, com 
passeios a cavalo, visitas a plantações e trilhas, 
entre outras atividades.

É grande a expectativa das comunidades do 
entorno sobre a abertura do parque para o tu-
rismo. Ao mesmo tempo, existem pressões di-
retamente ligadas a presença dessas comunida-
des e empreendimentos no entorno do parque. 
Pressão imobiliária, crescimento populacional, 
queimadas, caça, roubo de madeiras e perda 
de ambientes naturais, em função de ativida-
des atividades agrosilviopastoris, são alguns 
dos desafios que o parque enfrenta.

O SNUC define Unida-
de de Conservação de 

Proteção Integral como 
aquela que tem como 
objetivo básico a “pre-
servação de ecossiste-
mas naturais de grande 
relevância ecológica e 
beleza cênica, possibi-
litando a realização de 
pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de 

atividades de educação 
e interpretação ambien-

tal, de recreação em 
contato com a natureza 

e de turismo ecológi-
co”. Não se pode usar 
diretamente os recursos 

naturais da área.

Plano de manejo é uma 
ferramenta de planeja-

mento de uma Unidade 
de Conservação. Para 

construir este plano são 
feitos levantamentos 

sobre a fauna, a flora e o 
solo da UC, e ainda sobre 

a economia e questões 
sociais e culturais das 
comunidades dentro 

da UC e do entorno.  A 
partir destas informações, 
a UC e seu entorno são 

divididas em zonas – um 
processo chamado zone-
amento – e são definidas 
as atividades que podem 

ser realizadas dentro 
desta área.

O quadrado, praça 
central de Vale Verde

Foto: Eliana Nascimento

Fonte: publicação 
Visão Geral do 

Parque Nacional 
do Pau Brasil – 
Biodiversitas
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3. Educomunicação, 
comunicação e 

educação ambiental 
em UCs

Foto: Débora Menezes

Foto: Débora Menezes

Foto: Débora Menezes
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Do latim comunicare, comunicação significa 
“tornar comum, partilhar”. Assim, há que pen-
sar estratégias, dentro da gestão participativa de 
unidades de conservação, para que se permita 
entender comunicação não como ferramenta 
ou estratégia de divulgação e de “convenci-
mento” dos atores que influenciam a gestão. 
É, antes de tudo, instrumento necessário para 
o fortalecimento das relações, da representati-
vidade e de mobilização social. Neste sentido, 
comunicação é muito mais do que organizar 
contatos com a mídia, ou ainda convocar re-
presentantes para reuniões de conselho. É pre-
ciso um intercâmbio de informações constan-
te, que permita a comunidade a entender e a 
dialogar melhor com esta UC, e vice-versa, por 
meio de ações que permitam esse fluxo.

Um dos diagnósticos realizados com comuni-
dades no entorno do Parque Nacional do Pau 
Brasil (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2009) 
para o plano de manejo aponta que “a falta 
de diálogo e de informação entre o Parque e 
as comunidades pode ser relacionada como a 
principal fonte de impacto para a unidade de 
conservação”, e que “a falta de informação das 
comunidades gera muitas confusões referentes 
às instituições públicas, tanto federais como 
estaduais, em especial, sobre o funcionamento 
e papel das mesmas”. Tudo isso tem a ver com 
a comunicação.

Sendo a educação entendida, teoricamente, 
como uma “prática social cujo fim é o aprimo-
ramento humano naquilo que pode ser apren-
dido e recriado a partir dos diferentes saberes 
existentes em uma cultura, de acordo com as 
necessidades e exigências de uma sociedade 
(LOUREIRO, AZAZIEL, FRANCA, 2003), pode-
se se considerar que a conexão entre educação 
e comunicação colaboraram para qualificar a 
participação social, com ações de formação e 
capacitação, com processos de troca de infor-

mações entre o órgão gestor e as comunidades 
e instituições relacionadas a unidade de con-
servação. Nessa perspectiva, a comunicação 
junto a UCs pode assumir uma vocação ver-
dadeiramente educativa e participativa, onde a 
troca de saberes pode auxiliar, inclusive, num 
ponto chave na gestão de Unidades de Conser-
vação, que são os conflitos entre as comunida-
des do entorno e a área em questão.

A falta de informações ou a não disposição das 
mesmas da forma com que as comunidades 
precisam, contribui para sufocar o diálogo e 
gerar conflitos entre comunidades e a unidade 
de conservação, reduzindo, assim sua partici-
pação no controle social. Sem conhecimento, 
por exemplo, sobre o papel das instituições so-
cioambientais presentes em uma região, indi-
víduos e coletivos ficam de mãos atadas sobre 
como agir.

E são excluídos das tomadas de decisão que 
influenciam a forma como são usados os recur-
sos naturais, entre outros. A educação ambien-
tal com foco em UCs contribui para qualificar 
a participação social, com ações de formação 
e capacitação, com processos de troca de in-
formações entre o órgão gestor e as comuni-
dades e instituições relacionadas a unidade de 
conservação. 

ENCEA - O Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio) lançou, em 
2011, a Estratégia Nacional de Comunicação 
e Educação Ambiental (ENCEA), no âmbito do 
Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção (SNUC). Este documento aponta “princí-
pios, diretrizes, objetivos e propostas de ações 
necessárias a execução de políticas públicas, 
programas e atividades de educação ambiental 
e comunicação voltadas ao (re) conhecimento, 
valorização, criação, implementação, gestão e 
defesa das unidades de conservação, por todos 
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e para todos”. 

A ENCEA está prevista dentro do Plano Estra-
tégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), 
que indica como um de seus objetivos o for-
talecimento da comunicação, da educação 
e da sensibilização pública para a partici-
pação e controle social sobre o SNUC, lei 
que regulamenta a gestão das UCs no Brasil. 

De acordo com a ENCEA, para garantir a par-
ticipação e o controle social nos processos de 
criação, implantação e gestão de UCs, é pre-
ciso, entre outros, “incentivar e fortalecer pro-
gramas e projetos de educação ambiental e 
comunicação” e “incentivar a apropriação dos 
meios de comunicação e produção de infor-
mação pelas comunidades e instituições envol-
vidas e afetadas na criação, implementação e 
gestão de UCs”.

Esses princípios são o resumo norteador de 
como é possível ter uma interface entre comu-
nicação e educação ambiental, que contribua 
para os desafios de uma educação positiva-
mente transformadora - e ainda uma gestão re-
almente participativa. 

A ENCEA traz cinco grandes diretrizes para 
orientar as UCs e instituições ligadas a gestão, 
ongs e outros atores sociais. São elas:

1 - Fortalecimento da ação governamental na 
formulação e execução de ações de comu-
nicação e educação ambiental no âmbito do 
SNUC; 
2 - Consolidação das formas de participação 
social nos processos de criação, implementa-
ção e gestão de UCs;
3 - Estímulo à inserção das UCs como temática 
no ensino formal;
4 - Inserção das UCs como temática nos pro-
cessos educativos não-formais;

5 - Qualificação e ampliação da abordagem da 
mídia com relação às UCs e estímulo à práticas 
de comunicação participativa com foco educa-
tivo na gestão ambiental.

Muitas destas diretrizes já são trabalhadas em 
projetos junto a UCs. A APA Mantiqueira (que 
se espalha pelos estados de SP, RJ e MG), por 
exemplo, é uma das pioneiras a desenvolver 
ações que unem comunicação, educação e 
gestão por meio do projeto Fortalecimen-
to da Gestão Participativa da APA Serra da 
Mantiqueira, aprovado pelo Fundo Nacional 
de Meio Ambiente (FNMA) em 2003. Este pro-
jeto teve três linhas de ações – a realização de 
oficinas de capacitação para conselheiros, a 
caracterização socioambiental participativa da 
APA e o desenvolvimento de estratégias de co-
municação e difusão de informações sobre a 
APA e seu Conselho. Entre outros produtos ela-
borados a partir do olhar de vários participan-
tes deste projeto, incluindo conselheiros, foi 
construída até uma cartilha com informações 
sobre a APA.

Educomunicação - A estratégia de ferramentas 
de comunicação construídas a partir de pesso-
as “comuns”, e não profissionais da área, vem 
se materializando e se institucionalizando por 
meio de projetos e exemplos concretos tam-
bém nas comunidades do entorno de UCs. O 
campo de estudos e de práticas metodológi-
cas denominado educomunicação trata de um 
olhar onde a a comunicação exerce um papel 
diferenciado nos processos educativos.
 
A ENCEA exemplifica a educomunicação que 
“pressupõe formação de pessoas para utiliza-
rem a comunicação como ferramenta de inter-
venção da realidade em que vivem, produzin-
do seus próprios canais de comunicação, de 
forma coletiva” (2011). Neste contexto, os par-
ticipantes de oficinas e outros processos de for-

Saiba mais sobre 
este projeto no site 
www.matutu.org/
apaparticipativa
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mação coletiva são convidados a refletir sobre 
a mídia e a produzir conteúdo, favorecendo a 
troca de saberes e o protagonismo, tão caros 
à educação ambiental. Ao escrever, fotografar, 
filmar, pesquisar temas e entrevistas pessoas 
para as mais diversas ferramentas midiáticas – 
do livro ao vídeo, passando pelo áudio e pelos 
jornais – estes participantes podem ter acesso 
a um conhecimento que não teriam com tanta 
facilidade; ganham mais propriedade sobre os 
temas que desejam tratar em suas ferramentas 
de comunicação e trazem esse debate para ins-
tâncias coletivas, como o próprio conselho das 
UCs.

A interface entre educação e comunicação se 
institucionaliza por meio de projetos e exem-
plos concretos ocorrendo em todo o país e é 
tema, também, de políticas públicas dentro do 
Programa Nacional de Educação Ambiental 
(ProNEA), que norteia as ações de educação 
ambiental do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e do Ministério da Educação (MEC). Em 
2008 foi lançado um subprograma de educo-
municação socioambiental pelo MMA e pelo 
MEC.

Porém, práticas de comunicação comunitária/
participativa, antes mesmo deste campo, são 
utilizadas em unidades de conservação ou por 
públicos próximos a UCs, como foi a experi-
ência do já citado jornal O Timoneiro, em Ca-
ravelas, no Extremo Sul da Bahia, ou ainda os 
programas de rádio da Reserva de Desenvoivi-
mento Sustentável de Mamiraurá, na região de 
Tefé (AM). 

Por meio de veículos de comunicação constru-
ídos pelos próprios moradores locais, se mo-
bilizam pessoas, se faz circular conhecimento 
e se abre canais de diálogo. Porém, o campo 
da educomunicação avança ao apresentar pro-
postas metodológicas que se conectam com 

os objetivos de garantir a expressão comunitá-
ria. No caso de outra experiência do Extremo 
Sul da Bahia, em Prado a realização de ofici-
nas de educomunicação que geraram o jornal 
Tanara, trouxe debates e leitura crítica sobre a 
Reserva Extrativista Marinha do Corumbau. Em 
oficinas, os “alunos” participantes levantaram 
questões locais que lhes importavam, suas dú-
vidas em relação ao papel de instituições, seus 
problemas. Embora o jornal ainda esteje no 
segundo número, mesmo passados dois anos, 
alguns participantes até hoje se mobilizam a 
partir do seu conhecimento local e do aprendi-
zado nas oficinas, realizando sessões de cine-
ma ao ar livre, exposição de fotografias e leitu-
ra dos jornais produzidos com as comunidades 
que vivem próximas a Resex, e participam tam-
bém das reuniões do conselho da unidade.

Mesmo não sendo possível realizar formações 
de educomunicação junto às comunidades do 
entorno de uma UC, é adequado que a ges-
tão participativa da unidade considere pontos 
das diretrizes propostas pela ENCEA. Até mes-
mo um folder ou folheto sobre um parque, por 
exemplo, pode ser construído de forma coleti-
va. Porém, como foi proposto junto ao Parque 
Nacional do Pau Brasil, elaborar um planeja-
mento de ações específicas de comunicação, e 
de avaliação das mesmas, permite se trabalhar 
melhor a interface da comunicação em relação 
a educação ambiental e à gestão.
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4. Relembrando 
a primeira etapa 

do projeto

Foto: Débora Menezes

Foto: Débora Menezes

Foto: Débora Menezes
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Antes de prosseguir, é preciso entender o con-
texto de como este projeto se originou, e que 
tem a ver com a questão da comunicação como 
ferramenta de diálogo e ainda de rede, fortale-
cendo a gestão das unidades de conservação. 
No Extremo Sul, unidades de conservação vem 
dialogando nos últimos anos para a formação 
do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo 
Sul (MAPES), oficializado em 2011, Esta rede 
informal de relacionamento entre as UCs, no 
entanto, já existe dentro do ICMBio e permi-
te que determinados projetos de consultoria 
para fortalecimento da gestão participativa de 
unidades de conservação sejam realizado em 
mais de uma Uc em uma região, por exemplo, 
de acordo com a demanda das unidades.

Em 2009 o ICMBio, em parceria com o Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUD), contratou, entre outros, consultoria 
para a realização de projeto de educomunica-
ção junto a comunidades do entorno do Par-
que Nacional do Descobrimento e da Reserva 
Extrativista Marinha do Corumbau. Na mesma 
época foi contratada, também, uma consultoria 
de agroecologia para comunidades do entorno 
do Descobrimento, que deveria ser reaplicada 
no entorno do Parque Nacional do Pau Brasil e 
teve momentos de oficinas em conjunto, com 
as comunidades do entorno das duas UCs. Na 
ocasião, houve intercâmbio de informações 
entre as duas consultorias contratadas, e uma 
intervenção educomunicativa dentro do traba-
lho de agroecologia – oficina de produção de 
spots de rádio sobre temas ambientais. 

Quando os produtos resultantes da consul-
toria de educomunicação foram finalizados 
(jornais), os representantes da comunidade do 
Projeto Vale Verde, que fazem parte do conse-
lho do Pau Brasil solicitaram à chefe do parque, 
Raquel Mendes Miguel, um projeto do gêne-
ro. Em entendimento com o Projeto Corredo-

res Ecológicos, então, foi criado um projeto de 
planejamento de comunicação e ações educo-
municativas, que acabou incluindo a fase de 
renovação do conselho consultivo da unidade 
por se tratar de uma demanda que o próprio 
parque não estava conseguindo resolver.

Assim sendo, a proposta final da consultoria, 
financiada pelo Projeto Corredores Ecológicos, 
teve como objetivo contribuir para a gestão 
participativa da unidade de conservação (UC), 
por meio da formação do conselho para a ges-
tão 2011-2013, e do fortalecimento do conse-
lho consultivo do Parque a partir de reflexões 
sobre participação social, acesso a informação, 
papel das instituições e comunicação. Em mé-
dia, 20 pessoas que fazem parte do conselho 
do Pau Brasil participaram das formações.

Além de trabalhar aspectos fundamentais para a 
gestão participativa, este projeto contribui com 
um diferencial na gestão de UCs, ao propôr um 
planejamento coletivo de comunicação para o 
parque, a partir dos conselheiros, cujas estraté-
gias foram e serão discutidas e acompanhadas 
por um Grupo de Trabalho dentro do conselho.

Ao todo foram cinco fases iniciais:
1) Mobilização para o novo conselho e posse;
2) Atividades de diagnóstico com os conselhei-
ros, com entrevistas e oficina após a renovação 
do conselho;
3) Oficina de formação para a gestão;
4) Oficina de planejamento de comunicação;
5) 18ª reunião do conselho – avaliação das ofi-
cinas e plano de ação para próximas reuniões.

Desde o início desta fase, os conselheiros fi-
caram cientes de que parte dos produtos de 
comunicação, que fossem sugeridos durante o 
planejamento de comunicação, seriam elabo-
rados na segunda fase do projeto.

Mosaico de Áreas Pro-
tegidas é reconhecido 
pelo SNUC como um 
conjunto de unida-

des de conservação, 
públicas ou privadas, 
próximas, justapostas 
ou sobrepostas, cuja 
gestão deve ser feita 
de maneira conjunta 
e integrada. O Parque 
Nacional do Pau Brasil 
faz parte do Mosaico 

de Áreas Protegidas do 
Extremo Sul da Bahia 
(MAPES). Saiba mais 

em www.mapesbahia.
wordpress.com. 
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Mobilização e diagnóstico – Para as atividades 
de mobilização para a renovação do conselho 
(que ocupariam as cadeiras pelo período de 
2011 a 2013), foram realizados mais de 50 en-
contros e reuniões em pouco mais de um mês 
com as então atuais instituições participantes 
do conselho e outros segmentos que ainda não 
participavam. Vários foram os desafios durante 
a mobilização - da falta de entendimento so-
bre representatividade social a desmotivação 
interna de algumas instituições, além do pouco 
tempo para a realização de contatos e entrevis-
tas. Ao todo há 22 conselheiros, entre titulares 
e suplentes, sendo 12 os conselheiros novos. 

Estão representadas praticamente  todas as co-
munidades do entorno do parque (pelo menos 
as com associações oficializadas), incluindo 
novos representantes de RPPNs, dos proprie-
tários de terra do interior do parque, atingidos 
após a ampliação do mesmo, e novas institui-
ções ligadas ao setor de ensino com campus 
em Porto Seguro (o Instituto Federal de Educa-
ção da Bahia, IFBA) e em Eunápolis (a Univer-
sidade do Estado da Bahia, UNEB). Também há 
representantes de praticamente todas as ongs 
ambientais atuantes na região.

Tanto durante o processo de mobilização para 
a formação do conselho, quanto na primeira 
oficina de diagnóstico realizada logo após sua 
eleição, foram elaboradas atividades como en-
trevistas e intervenções participativas com a 
finalidade de conhecer os conselheiros já atu-
antes e os que ainda não atuam, bem como 
entender um pouco sobre sua percepção acer-
ca do Parque Nacional do Pau Brasil, a função 
do conselho e dos próprios conselheiros. Tanto 
nas entrevistas individuais antes da posse do 
conselho, quanto durante a oficina de diagnós-
tico participativo, observa-se que existe uma 
percepção, comum, de que as reuniões do con-
selho são momentos de receber informações, e 

não de debate e ação. também foram utilizadas 
dinâmicas como a árvore dos questionamentos. 

Houve quem apontasse também que nas reu-
niões nem todos se manifestam, e que há pou-
ca participação das entidades representadas. 
Por outro lado, foi possível perceber que existe 
grande demanda por parte da população do 
entorno para capacitações, bem como com-
preender quais são as restrições existentes por 
serem vizinhos do parque, principalmente em 
relação ao desenvolvimento de atividades ru-
rais. Na oficina de diagnóstico, os conselheiros 
apresentaram suas instituições e se localizaram 
espacialmente em um mapa de satélite do Par-
que e seu entorno. Apontaram a forma como 
vêem a unidade de conservação, e ainda iden-
tificaram como percebem o papel de conse-
lheiro e conselho, finalizando com os desafios 
que o parque possui e que instituições estão 
relacionadas e esses desafios.

De modo geral, os conselheiros compreendem 
qual o objetivo do Parque Nacional Pau Brasil 
na região, entendendo-o como importante ins-
trumento para a preservação da fauna e flora, 
bem como para a manutenção dos recursos da 
natureza. Como ponto negativo, foi apontado 
que o parque ainda tem pouca visibilidade no 
município e região, pouca integração com a 
comunidade do entorno, e que a fiscalização é 
insuficiente para promover seu objetivo.

Quanto a idéia do que é um conselho, identifi-
cou-se que, de modo geral, aquilo que acreditam 
ser importante para o conselho gestor do Parque 
tem relação com normalmente se atribui a uma 
gestão participativa. Tais itens lembrados foram: 
ser um ambiente participativo; representativo; 
ter uma comunicação ativa; ter motivação, ser 
transparente, entre outros. Os conselheiros ain-
da levantaram desafios para a gestão do Parque 
Nacional do Pau Brasil e possíveis futuras ações 

RPPN é a sigla de 
Reserva Particular do 

Patrimônio Natural, uma 
Unidade de Conserva-
ção Particular onde o 

proprietário se compro-
mete a destinar uma 

área de sua propriedade 
como reserva, que deve 

ter plano de manejo 
para atividades como 
educação ambiental e 
ecoturismo. Esta UC 
segue a legislação do 

SNUC.

A árvore dos questiona-
mentos foi uma adaptação 
de uma dinâmica da educa-
ção ambiental denominada 
árvore dos sonhos. Durante 
todo a oficina de diagnósti-
co e ainda no segundo mo-
mento de formação, os con-
selheiros escreveram, em 
papéis verdes representan-
do as folhas de uma árvore, 
sugestões e dúvidas, para 
que não se perdesse nenhu-
ma questão surgida durante 
as oficinas. Estes questio-
namentos foram trabalha-
dos na primeira reunião da 
nova gestão do conselho, 
no final de junho de 2011, 
e ajudaram também a pon-
tuar a formação inicial para 
este novo conselho. Entre 
as dúvidas básicas, mesmo 
os conselheiros mais anti-
gos apontaram querer es-
clarecimentos sobre o que é 
o SNUC, o que são RPPNs, 
entre outros.

Foto: Débora M
enezes
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envolvendo a gestão do parque.

Oficina de formação para conselheiros – Re-
alizada em dois dias, esta oficina teve como 
objetivo geral debater o papel do conselho e 
do conselheiro, bem como algumas temáticas 
conceituais relacionadas à unidade de conser-
vação. Para a realização dessas oficinas, foi en-
tregue um caderno de apoio dos conselheiros 
com textos diversos – da legislação a materiais 
sobre gestão participativa. 

Embora tenha havido momentos de apresen-
tação da chefe do parque sobre a unidade, a 
proposta destes dois dias de oficinas foi a de 
oferecer estratégias pedagógicas para quem a 
Unidade de Conservação e a função de con-
trole social do conselho gestor fizesse sentido 
aos conselheiros. Para isso, foram intercalados 
momentos de contextualização da realidade 
local perante as necessidades de preservação 
de  áreas naturais, com apoio de uma linha do 
tempo, e em seguida trabalhando-se os con-
ceitos básicos que os conselheiros precisam ter 
para dinamizarem sua atuação. As principais 
etapas desta oficina de dois dias foi a seguinte:

1) Linha do Tempo – Proposta para que os con-
selheiros refletissem sobre as causas e conse-
qüências de questões mundiais, trazendo-as 
para o contexto regional para que se perceba 
a necessidade de políticas para a preservação, 
como a criação de UCs. No contexto regional, 
os participantes trouxeram a tona fatos como o 
incentivo à retirada de madeira, que atraiu imi-
grantes para a região do Extremo Sul da Bahia, 
a partir das décadas de 1960 e 1970.

2) Unidade de Proteção Integral e Unidade de 
Uso Sustentável – Para iniciar o debate foram 
exibidos dois filmes: A criação de unidades de 
conservação e O que são unidades de conser-
vação, ambos da organização Imaflora (SP), 

que apresenta diversos conceitos relacionados 
a unidades de conservação: o que são, como 
são criadas, quais são as categorias e classifica-
ções. Seguiu-se um debate sobre as diferenças 
entre as UCs de proteção integral e de desen-
volvimento sustentável, e o que gera conflitos 
envolvendo unidades de conservação.

3) Conselho e gestão participativa: leitura e 
reflexão – Em grupos, os conselheiros leram 
o Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, e 
a Instrução Normativa 11, de 8 de junho de 
2010, do ICMBio, com normas sobre as com-
petências e funcionamento dos conselhos de 
unidades de conservação. Em seguida, elenca-
ram as principais competências do conselho – 
entre elas, as de “demandar e propor ações ou 
políticas públicas de conservação, proteção, 
controle, educação ambiental, monitoramento 
e manejo da unidade”.

4) Simulação de conselho de um parque fictí-
cio – A partir da apresentação da situação do 
“Parque Nacional da Cacioba”, os conselhei-
ros dividiram-se em dois grupos para simular 
reuniões do conselho deste parque. Cada gru-
po teve uma problemática para discutir como 
se fossem componentes do conselho e foram 
distribuídos papéis de segmentos variados. Um 
observador de cada grupo não participou da 
discussão, mas manteve seu olhar sobre como 
os participantes se posicionaram durante a ati-
vidade. A simulação permitiu integrar novos e 
antigos conselheiros e indicar a possibilidade 
de fazer parcerias, definir normas e diretrizes 
e fazer negociações para a resolução de con-
flitos. 

5) Diagrama de instituições – Esta atividade 
trouxe uma compreensão maior aos conselhei-
ros sobre a infinidade de instituições presen-
tes na região. Os conselheiros recordaram as 
entidades possíveis e atuantes em círculos de 

O diagrama de instituições 
é uma adaptação do diagra-
ma de Venn, que figura entre 
as dinâmicas de Diagnóstico 
Rural Participativo. A dife-
rença do diagrama de Venn 
para o utilizado na oficina 
do Pau Brasil é a de que esta 
atividade não serve apenas 
para diagnosticar o grau de 
conhecimento e de proximi-
dade das instituições, mas 
permite uma troca entre os 
participantes, uma vez que 
a idéia desta atividade é tam-
bém a de esclarecer o papel 
destas instituições. A idéia do 
diagrama foi retomada, pos-
teriormente, nas oficinas de 
educomunicação (confira o 
capítulo Segunda Etapa: Pra-
ticando Comunicação).

Foto: Débora M
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cartolina, debateram sobre qual é o papel de 
cada instituição – que nem todos conheciam 
– e aproximaram essas instituições ou não da 
gestão do Parque Nacional do Pau Brasil, em 
um círculo maior no centro do quadro propos-
to. Quanto mais o grupo achava que a institui-
ção influenciava a gestão do parque, maior a 
proximidade.

Durante essa atividade, além da falta de conhe-
cimento sobre o papel de diversas instituições, 
percebeu-se a confusão de papéis entre órgãos 
públicos como ICMBio e o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA). Foi também colocado pe-
los conselheiros que muitas dessas instituições 
deveriam estar próximas, mas não estão nem 
mesmoparticipando do conselho ou ainda não 
são acessíveis.

Como esta oficina foi realizada na comuni-
dade de Vale Verde, houve ao final uma visita 
pela região, conhecida pela produção de beiju 
de mandioca e de aguardente de cana. A de-
manda por visitas do gênero foi apontada pelos 
conselheiros nas entrevistas e no diagnóstico, 
como importante para conhecimento da reali-
dade das comunidades no entorno do parque.

Planejamento de comunicação – A oficina de 
planejamento de comunicação teve como ob-
jetivo pensar coletivamente sobre porque, para 
que, para quem e o que comunicar em relação 
ao Parque Nacional do Pau Brasil e ao conse-
lho gestor. Como já foi apontado, questões en-
volvendo o tema comunicação surgiram desde 
as atividades de mobilização e de diagnóstico 
com os conselheiros, e muitas vezes se mis-
turaram com as dúvidas sobre representativi-
dade, que ocorrem naturalmente em espaços 
de construção coletiva: além das reclamações 
sobre a falta de acesso a informações sobre o 
Parque, por exemplo, muitos conselheiros lem-

braram que não se comunicam com seus asso-
ciados sobre sua participação no conselho.

É comum, ainda, confundir comunicação com 
os meios, que são as ferramentas com as quais 
se promove o ato de comunicar, como a inter-
net e os veículos de imprensa. Neste sentido, a 
oficina buscou levantar desafios de comunica-
ção e entendimento comum dos conselheiros 
sobre o tema, intercalando esse levantamento 
com reflexões sobre veículos de comunicação; 
acesso a informação das instituições públicas 
e seu papel; e ainda breve análise sobre pro-
dução de conhecimento em linguagem escrita, 
a partir da leitura de textos sobre questões so-
cioambientais relativas a unidades de conser-
vação, e propostas de socialização desses con-
teúdos em outros formatos e linguagens.

Também foram realizadas dinâmicas de reflexão, 
como a do “telefone sem fio”, tradicional jogo 
infantil que convida a pensar sobre ruídos na co-
municação.

A partir dessa troca de conhecimento foi elabora-
do um planejamento de comunicação, mapean-
do objetivos, ações, ferramentas e públicos que 
devem ser trabalhados em relação aos objetivos 
de comunicação levantados. O resultado do pla-
nejamento proposto é um roteiro indicativo de 
necessidades básicas de comunicação, envol-
vendo públicos direta e indiretamente influencia-
dos pelo parque e pela gestão, e vice-versa. 

Este roteiro resultante pode e deve ser discutido 
e alterado, à medida em que surgem demandas, 
a princípio propostas e organizadas pelo Grupo 
de Trabalho de comunicação criado no final da 
oficina.

Esta oficina teve dois dias de duração e parti-
ciparam dela representantes do Grupo Tanara, 
que mantém um jornal comunitário na região 
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da Reserva Extrativista Marinha do Corumbau. 
Estes representantes do grupo trouxeram sua 
experiência com comunicação e com mídia 
produzida pelos próprios comunitários, sobre 
questões envolvendo a comunidade e a rela-
ção com a Reserva Extrativista, contribuindo 
com o planejamento a partir das dificuldades 
e questões que trouxeram aos conselheiros do 
parque.

É importante destacar que a formação anterior, 
por meio das dinâmicas metodológicas apre-
sentadas (do vídeo debate a leitura crítica), é 
importantíssima para garantir que o planeja-
mento de comunicação reflita questões-chave 
para a abertura de diálogo entre o entorno e 
o parque. A seguir, acompanhe a descrição de 
algumas atividades elaboradas:

Desafios da comunicação - Refletir sobre co-
municação como troca e diálogo foi o início 
desse debate com o grupo de participantes, que 
em seguida apontaram quais são os desafios de 
comunicação interna (entre conselheiros, e en-
tre conselheiros e o parque) e externa (entre 
o parque, os conselheiros e a comunidade em 
geral). Entre os desafios de comunicação inter-
na, foram apontados: o fato de que os conse-
lheiros não têm contatos uns dos outros; as fer-
ramentas nem sempre funcionam (nem todos 
utilizam e-mail ou o telefone tem sinal ruim); 
o fato do parque não se comunicar nos perío-
dos de intervalo de reuniões do conselheiro; 
as pessoas não entenderem as informações re-
passadas, ou não prestarem atenção; a falta de 
comunicação entre conselheiros e ainda a falta 
de entendimento do que o outro está falando/
interpretação da fala (ruído).

Questões relacionadas a representatividade 
novamente apareceram. Indicaram que é pre-
ciso motivar os conselheiros para que a par-
ticipação nas reuniões não seja só passiva; e 

ainda o alerta de que os conselheiros precisam 
de conhecimento maior temas relacionados a 
gestão, como informações sobre o plano de 
manejo, para que o conselho contribua com 
melhores sugestões.

E entre os desafios de comunicação externa, 
apontados pelos conselheiros (comunicação 
entre o parque e as comunidades do entorno), 
estão as seguintes pontuações: as pessoas não 
entendem que o parque existe e para que ele 
serve; não sabem para quem comunicar de-
núncias e problemas (não sabem função das 
instituições); o parque não acessa as comuni-
dades e as informações ambientais não circu-
lam; novamente citaram a falta de informações 
sobre o planejo de manejo, e ainda a falta de 
informações sobre possibilidades de parcerias 
e projetos. Também neste momento apontaram 
que a mídia local tem informações tendencio-
sas e poucas questões ambientais. Por outro 
lado, lembraram que jornais locais têm infor-
mes educacionais pagos.

Instituições públicas e acesso a informações - 
Essa atividade foi proposta como uma evolução 
do diagrama de instituições e papéis da ofici-
na anterior. Nessa etapa, foi feita uma conexão 
com as leis de acesso a informação pública, 
importante para garantir uma gestão realmente 
participativa. A  legislação brasileira dispõe de 
orientações específicas sobre o tema, como o 
artigo 2º da lei 10.650, que obriga órgãos e en-
tidades ambientais a “permitir o acesso público 
aos documentos, expedientes e processos ad-
ministrativos que tratem de matéria ambiental 
e a fornecer todas as informações ambientais 
que estejam sob sua guarda, em meio escrito, 
visual, sonoro ou eletrônico”.

Cada instituição pública foi escrita em um cír-
culo, e a proximidade dos círculos com rela-
ção a central (comunidade), indicaria o quanto 
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a instituição está acessível às comunidades.

A partir daí, a segunda etapa da atividade ques-
tionou quais seriam os principais questiona-
mentos das comunidades sobre essas institui-
ções, cujas respostas aproximariam as mesmas 
dessas comunidades. A maioria das perguntas 
se referia a função de cada órgão, quando acio-
ná-lo, entre outros. 

Leitura crítica sobre meios de comunicação - 
O grupo de conselheiros assistiu ao vídeo Le-
vante Sua Voz, produzido pelo coletivo Inter-
vozes, um grupo de pessoas e instituições que 
militam pela liberdade de expressão e direito a 
comunicação. O filme de curta duração trata 
da concentração dos veículos de comunicação 
de massa e traz ao debate questões como cida-
dania, Direitos Humanos, entre outros.

Após o vídeo houve uma breve conversa com 
os participantes, que fizeram comentários so-
bre a mídia local. A etapa do filme ajuda a pre-
parar os participantes para o exercício de lei-
tura crítica de jornais e boletins locais, a partir 
de questões em uma ficha. O objetivo dessa 
atividade foi permitir um olhar mais atencioso 
dos presentes sobre essas mídias e como é a 
abordagem de informações sobre questões lo-
cais - conhecimento que ajuda no planejamen-
to de comunicação do conselho e em futuras 
publicações impressas.

Vale destacar que identificaram como pontos 
positivos ou negativos das publicações obser-
vadas: a organização do visual dos impressos, 
a preocupação com fontes de pesquisa para as 
reportagens, que indicam credibilidade, o cui-
dado com a gramática, o uso de charges e ou-
tros recursos de linguagem.

Re-leitura de textos socioambientais – Outra 
atividade que proporcionou aos participantes 

a um olhar crítico sobre materiais utilizados 
como veículos de educação e comunicação 
socioambiental.

Três grupos formados escolheram textos para 
ler, observar que tipo de linguagem o material 
escolhido utiliza, quem parece ser o público 
desse material, que informações são fáceis ou 
difíceis de entender na leitura. Após essa aná-
lise, tiveram o desafio de selecionar, do texto 
escolhido, o que achariam mais importante 
divulgar para a comunidade, e encontrar uma 
forma de “passar essa mensagem” – por meio 
de um programa de rádio, um cordel, uma po-
esia, um desenho. Os participantes fizeram ob-
servações importantes sobre como são trans-
mitidas informações de temas ligados a UCs e 
gestão participativa.

O grupo que ficou com a tarefa de encontrar 
uma forma adequada de transmitir à comuni-
dade o que é corredor ecológico construiu uma 
espécie de teatro, simulando o diálogo entre 
moradores de uma comunidade rural. Também 
optaram por elaborar um cartaz, lembrando 
que recursos visuais são importante comple-
mento para facilitar o entendimento de concei-
tos e mensagens de cunho socioambiental.

A atividade permitiu ainda a leitura de textos 
temáticos para compreensão dos conceitos, e 
os conselheiros sugeriram que cada reflexão 
gerasse um folheto sobre o assunto, para repas-
sar às comunidades.

Esse tipo de atividade é extremamente positiva 
quando feito com públicos diversos dos gesto-
res e técnicos de projetos que são responsáveis 
pela elaboração de produtos de comunicação, 
especialmente os de cunho didático. É difícil 
se afastar de uma linguagem mais difícil quan-
do se trata de temas complexos que devem ser 
trabalhados na forma de um livro, uma carti-

A leitura crítica é uma estra-
tégia muito utilizada nos tra-
balhos de educomunicação, 
e permite aos participantes 
que se amplie o olhar sobre 
como os veículos de comuni-
cação abordam determinados 
temas. Para esta oficina de 
planejamento de comunica-
ção, a leitura crítica foi esten-
dida, também, a percepção 
sobre materiais de educação 
ambiental e de divulgação de 
temas ligados a Unidades de 
Conservação. Dinâmicas de 
leitura crítica elaboradas desta 
forma podem servir como ins-
trumentos de avaliação de ma-
teriais de divulgação e de edu-
cação ambiental elaborados 
por uma UC, ongs ou órgãos 
públicos. É importante difundir 
essa cultura da leitura crítica 
pois, após a produção destes 
materiais, nem sempre se ava-
lia a abordagem utilizada nos 
mesmos e a sua função como 
difusor de conhecimento.
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lha, um caderno. Tende-se, ainda, a um outro 
extremo, que é o de simplificar demais a lin-
guagem reduzindo informações importantes, 
ou ainda tratando um determinado tema de 
forma infantilizada, que nem sempre favorece 
o entendimento do leitor.

Intercâmbio com o grupo Tanara - A fim de 
promover intercâmbio entre unidades de con-
servação e as comunidades do entorno, os mo-
radores de Cumuruxatiba, Juliana Prataviera e 
Welton Reis de Souza, apresentaram a expe-
riência do jornal comunitário Tanara. Este im-
presso surgiu em 2009, a partir de oficinas de 
educomunicação oferecidas pelo Parque Na-
cional do Descobrimento e pela Reserva Ex-
trativista Marinha do Corumbau, entre Prado e 
Porto Seguro, a comunidades no entorno des-
tas UCs. Hoje, o grupo também participa como 
apoio para a secretaria executiva do conselho.
Os comunitários apresentaram a proposta do 
jornal, o objetivo de aproximar as comunida-
des e informar sobre a Resex, e que “há espa-
ço para diversos pontos de vista, colaborando 
para evitar ruídos e boatos”.

Comentaram também que o fato dos jornais 
serem escritos por pessoas da região valoriza 
a produção, pois o linguajar é mais adequado 
e “se mostra as pessoas do lugar, falando sobre 
seu próprio lugar”. O intercâmbio favoreceu o 
entendimento de que futuras oficinas de jornal 
comunitários podem contribuir com os objeti-
vos de comunicação que iriam propor em con-
junto com o parque.

Planejamento de comunicação - A partir das ati-
vidades propostas e descritas anteriormente, os 
conselheiros presentes construíram um planeja-
mento inicial que reflete todos os debates sobre 
comunicação e acesso a informação desde o iní-
cio das formações. Reflete, ainda, uma preocu-
pação em envolver as comunidades do entorno.

Este planejamento foi dividido em etapas, cujos re-
sultados seguem na tabela: 

Objetivos do planejamento 
(Para que precisamos trabalhar com comunicação/para que comunicar)

Difundir informações do parque com mais clareza.

Proporcionar o intercâmbio de informações entre o parque e a comunidade 

do entorno.

Contribuir para amenizar os conflitos existentes e o que surgirem.

Contribuir e fortalecer o processo de educação ambiental, de forma ampla.

Manter constantes os canais de diálogos.

Contribuir com a formação de lideres ambientais.

Para quem 
(Quem são os públicos para os quais queremos direcionar ações/ferramentas) 

Conselheiros, comunidades do entorno – em geral, meios de comunicação, ór-

gãos públicos municipais e estaduais, RPPNs, proprietários de terra no interior 

e entorno do parque, ongs que atuam no Extremo Sul, alunos e professores de 

escolas do entorno, turistas, empresas do entorno, órgãos públicos municipais 

e estaduais.

O que 
(Ferramentas e ações para atingir os objetivos de acordo com os públicos 

propostos)

Vários produtos e ações foram levantados e direcionados aos públicos acima rela-

cionados. Foram apontadas como ferramentas, por exemplo, carros de some car-

tazes, teatro, palestras produzidas por conselheiros e convidados, sobreo parque e 

questões socioambientais, vídeos e spots de rádio. Porém, ao final, os conselheiros 

elencaram as prioridades para o segundo semestre:

- Reativação de e-group e envio de agenda de contatos entre conselheiros.

- Produção de site ou blog.

- Produção de folder informativo sobre o parque.

- Buscar espaço na mídia local para informar e divulgar ações do parque (ação pos-

teriormente incluída, quando da etapa de finalização da primeira etapa do projeto, 

dentro da 18ª reunião do conselho consultivo do Parque Nacional do Pau Brasil).
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A proposta de discussão sobre prazos, produ-
tos a serem feitos e parcerias para a proposição 
dos mesmos ficou acordada como sendo tarefa 
para um Grupo de Trabalho de Comunicação, 
que irá acompanhar e avaliar a execução das 
ações, bem como pensar parcerias e auxiliar 
na mobilização para algumas ações.

Também foi organizado um Grupo de Traba-
lho (GT) de comunicação, com funções que 
seriam: avaliar ações de comunicação do con-
selho e auxiliar a pensar produtos de comuni-
cação, prazos e parcerias para sua implemen-
tação).

Embora os conselheiros não tenham apontado 
a produção de jornal comunitário como estra-
tégia de comunicação e de diálogo entre par-
que e comunidades, foi acordado com a gestão 
do parque e com o Projeto Corredores Ecológi-
cos essa estratégia, dada as experiências ante-
riores positivas de produção de jornal comuni-
tário por meio de oficinas de educomunicação 
em UCs do Extremo Sul da Bahia.

Observa-se que este planejamento reflete al-
guns anseios coletivos levantados durante a ofi-
cina. Porém, nota-se que algumas ferramentas 
que não parecem úteis a princípio, para o con-
tato com as comunidades do entorno, como 
o site, foram elencadas como prioridades. Po-
rém, o grupo ressaltou que o parque precisa 
tornar-se conhecido, também, na rede virtual 
de computadores, embora o acesso local a in-
ternet (pelo menos nas comunidades rurais do 
entorno do parque) não seja realidade.

5. Segunda etapa: 
praticando 

comunicação

Foto: Maiara Ribeiro

Foto: Maiara Ribeiro

Foto: Jailson Santos
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A Implementação de Atividades de Comunica-
ção Socioambiental Junto ao Conselho Gestor 
do Parque Nacional do Pau Brasil foi a segunda 
etapa deste projeto, sendo realizada entre de-
zembro de 2011 a maio de 2012, cinco me-
ses após a finalização da primeira etapa. Neste 
período de cinco meses houve contatos espo-
rádicos da equipe de consultoria com os con-
selheiros, porém muito pouco, para não criar 
expectativas negativas caso o financiamento da 
segunda etapa não fosse aprovado.

Ocorreram as seguintes etapas neste período:

- Fortalecimento do GT de comunicação, es-
timulando-o a participar e monitorar as ativi-
dades de comunicação, contribuindo para a 
mobilização de participantes;

- Produção de blog/site para informar sobre o 
parque, as comunidades do entorno e o con-
selho, com a participação dos próprios con-
selheiros produzindo textos, fotos e sugestões 
para publicação; 

- Produção coletiva de folder informativo sobre 
o parque, com a participação dos conselheiros 
reunidos no GT de comunicação, para ser dis-
tribuído às comunidades do entorno, turistas, 
entre outros; 

- Oficina de fotografia, com 8h de duração e 
aberta a 25 pessoas das comunidades do entor-
no do parque, além dos conselheiros; 

- Jornal comunitário, construído com a parti-
cipação de representantes do conselho e das 
comunidades locais a partir de oficina de edu-
comunicação com 40h de duração, aberta a 
participação de 25 pessoas; 

- Evento final do projeto com lançamento do 
jornal e exposição fotográfica a partir das fotos 

da oficina de fotografia. O evento teve constru-
ção participativa, isto é, foi planejado coletiva-
mente pelos participantes do jornal comunitá-
rio durante as oficinas. 
 
Esse roteiro de atividades foi apresentado du-
rante a 20º reunião do conselho consultivo do 
Parque Nacional do Pau Brasil, realizada em 9 
de dezembro de 2011, quando também foram 
programadas reuniões com o GT de comunica-
ção, etapas de mobilização nas comunidades 
do entorno e possíveis datas de realização de 
oficinas.

GT de comunicação e produção de ferramen-
tas blog e folder – Com a interrupção da pri-
meira etapa da consultoria, quando foi criado 
o GT de Comunicação do Parque Nacional do 
Pau Brasil (junho de 2011), o grupo ficou enfra-
quecido e desarticulado. Até a chegada desta 
consultoria, iniciada em dezembro de 2011, o 
grupo não havia realizado nenhuma atividade 
ou contatos. 

A função da consultora em campo, além de 
realizar as oficinas e produtos sinalizados, foi 
também de atuar como mediadora para as ati-
vidades de mobilização, tarefa que na ocasião 
o parque não tinha tempo (servidores e estrutu-
ra) para realizar. No entanto, as reuniões orga-
nizadas pela consultora tiveram quórum baixo, 
e as tentativas de contato pelo grupo virtual (e-
group) também foram pouco retornadas.

Ainda assim, foi possível prosseguir com a 
criação de um endereço virtual para divulgar 
o parque, as comunidades do entorno, o con-
selho. A consultoria optou por construir uma 
ferramenta gratuita chamada blog, que permite 
a construção de sites e é de operação simples, 
onde várias pessoas possam adicionar textos, 
fotos e documentos em um site, como autoras.
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Dada a limitada participação do GT, a consul-
toria apresentou um esqueleto do site do par-
que, contendo seções básicas (chamadas de 
abas) com descritivos sobre o parque, conse-
lhos, região. Essas seções iniciais foram cons-
truídas espelham-se nos resultados da forma-
ção de educação ambiental e de comunicação 
para o conselho, e levam em conta também as 
poucas manifestações de conselheiros no se-
gundo semestre de 2011, antes da retomada da 
consultoria. Também foi construído levando-se 
em conta as limitações da própria ferramenta.

Os conselheiros foram convidados a escrever 
no blog. Foram elaborados os texto inicial de 
boas vindas e sobre o parque pela chefe da 
unidade, Raquel Mendes Miguel. As abas con-
selho (o que, quem são as pessoas, como atu-
am) e documentos (ata de reunião, regimentos 
do Conselho e do parque) foram redigidas por 
Eliana Nascimento, estagiária do parque. O 
texto sobre RPPNs foi produzido pelo conse-
lheiro Glauco Doebeli. 

Os conselheiros deram outras sugestões de 
abas, como uma sobre práticas de turismo no 
entorno do parque. No entanto, até o momen-
to os textos não foram produzidos. Já a aba co-
munidades, que contém informações sobre co-
munidades do entorno da unidade, teve alguns 
textos construídos pelos próprios participantes 
da oficina de elaboração do jornal comunitá-
rio, pelos próprios participantes. 

A problemática do acesso a internet e a falta 
de conhecimento dos conselheiros sobre a uti-
lização desta ferramenta inibe sua participação 
efetiva na atualização do site. A atualização 
do endereço não é regular, e contou, por en-
quanto, apenas com a divulgação de ativida-
des como as oficinas e publicação de fotos – 
cobertura das atividades. Nem os conselheiros 
nem o parque estão atualizando a ferramenta.

Para orientar os conselheiros quanto ao uso da 
ferramenta, foi feito um breve tutorial (passo-a
-passo) de como se utilizar o blog, durante a 
última reunião do conselho (de forma off-line, 
isto é, sem acesso a internet, o que prejudicou 
a atividade). Além disso, o tempo para tal ativi-
dade foi reduzido. Seria, portanto, interessante 
realizar uma futura capacitação.

Embora não seja atualizado com regularidade, 
o blog foi divulgado virtualmente pelos conse-
lheiros e em redes que envolvem outras unida-
des de conservação e diversos atores sociais, 
como o e-group do Conselho do Mosaico de 
Áreas Protegidas do Extremo Sul (COMAPES). 
Com isso, desde que o blog foi aberto (20 de 
janeiro de 2012), mais de 1.500 visitantes aces-
saram o endereço do Pau Brasil. 

Somado aos problemas de mobilização obser-
vados ao longo do processo de construção do 
projeto, a inibição no uso da ferramenta pelos 
conselheiros contribui para que ela ainda não 
seja utilizada como poderia. Ainda assim, en-
dereços virtuais suscitam curiosidade nos con-
selheiros que, mesmo não acessando como 
poderiam, solicitam a sua criação para dar vi-
sibilidade ao parque nas redes sociais virtuais.
 
Durante a última reunião do conselho, por 
exemplo, foi sugerida a construção de uma 
comunidade virtual no Facebook, endereço 
que concentra diversas redes sociais virtuais. 
A comunidade virtual Parque Nacional do Pau 
Brasil, até o momento, tem 37 participantes. 
Poucos são conselheiros ou da comunidade do 
entorno do parque e apenas um dois contri-
buem deixando recados e informações na pá-
gina. 

Sobre o folder, o mesmo foi concebido a partir 
de demandas levantadas com os conselheiros e 
o Parque Nacional do Pau Brasil, cuja proposta 

www.parnadopaubrasil.blogspot.com

www.facebook.com/
ParqueNacionaldoPauBrasil
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citada no plano de comunicação foi a de dis-
tribuí-lo nas comunidades do entorno, escolas, 
faculdades entre outros. 

Novamente, foi importante a mediação da con-
sultoria, uma vez que o GT ainda não se reuniu 
por conta própria. A formadora em campo deu 
uma sugestão de usar o folder como material 
de divulgação do parque, informando o que é 
uma unidade de conservação, um breve histó-
rico do parque, contatos e pôr uma observação 
que o mesmo ainda não está aberto à visitação 
pública. 

A chefe do parque, Raquel Mendes Miguel, 
mostrou-se preocupada com a criação de ex-
pectativa das pessoas sobre a visitação da UC, 
que ainda não ocorre, e solicitou que a unida-
de não fosse enfatizada como atração turística. 
Lembrou que a ideia do folder é ser um instru-
mento de informação de educação ambiental, 
despertando no leitor a importância da pre-
servação, para posterioemente ser distribuído 
também em escolas. 

O tema do folder foi, então, direcionado para: 
“o que a conservação ambiental tem a ver com 
a sua vida”, informando sobre a importância 
da preservação florestal e a partir daí, relacio-
nando com a existência do Parque Nacional do 
Pau Brasil. 

Houve consulta aos outros conselheiros pelo 
e-group para angariar mais sugestões sobre o 
folder, para que se conseguisse realizar este 
material conforme proposto no plano de co-
municação, de forma participativa. Houve al-
gumas contribuições relacionadas a troca de 
posições do texto, e ainda uma leitura crítica 
do conselheiros Glauco Doebeli (RPPN Terra-
vista), que fez sugestões para simplificar o vo-
cabulário. Ninguém colaborou com ilustrações 
ou fotografias. Foram utilizadas fotos de acervo 

do próprio parque. 

Embora o folder tenha sido uma demanda dos 
conselheiros e a impressão fornecida pelo pró-
prio parque, houve a necessidade de apro-
vação do mesmo por equipe supervisora da 
consultoria dentro do Projeto Corredores Eco-
lógicos. Nas recomendações finais do capítulo 
Conclusões sugerimos um olhar atento a uma 
questão como essa, pois projetos de comuni-
cação participativa devem ter a opinião dos 
envolvidos sobre a disposição de logomarcas 
de financiadores e realizadores do projeto para 
dar um caráter realmente coletivo a estas pro-
duções – afinal, autonomia e participação so-
cial é também tomar decisões sobre questões 
como estas também, que envolvem ferramen-
tas de comunicação.

Oficina de fotografia – Paralelamente ao pro-
cesso de produção do site e do folder, a con-
sultoria iniciou o processo de mobilização para 
as oficinas de educomunicação – fotografia e 
jornal comunitário. É importante destacar que, 
embora haja a limitação no número de alunos, 
não houve limitação com relação a formação 
ou idade dos mesmos. A formadora recomen-
dou que participassem maiores de 16 anos 
minimamente alfabetizados. Incluir jovens e 
adultos em uma mesma formação permite um 
troca positiva, embora haja a necessidade de 
uma mediação atenciosa do formador no sen-
tido de favorecer o diálogo.

A idéia de realizar primeiramente a 
oficina de fotografia foi permitir uma primei-
ra vivência educativa dos conselheiros e dos 
membros de comunidade do entorno na área 
do parque, permitindo, também, a criação e o 
estreitamento de laços entre os participantes. 
Além disso, o conhecimento básico sobre fo-
tografia contribuiria para a produção do jornal 
comunitário.

A oficina de fotografia não 
foi apenas um passeio pelo 
parque. Houve um momento 
de formação, com técnicas 
de fotografia, dinâmica de en-
quadramento e noções sobre 
armazenamento de fotos no 
computador. É interessante 
convidar fotógrafos profis-
sionais da região da UC para 
contribuírem com palestras 
temáticas.

Foto: Sam
uel Costa
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de fotografia – mais oito pessoas da comunida-
de do Projeto Vale Verde, que não participaram 
da oficina de fotografia por falta de vagas.

Produção de jornal comunitário – Para que 
uma unidade de conservação deve investir na 
construção de um jornal comunitário, ao invés 
de simplesmente contratar um jornalista e pro-
duzir um número com notícias da unidade?

A estratégia de educomunicação por meio de 
um jornal comunitário segue o princípio da 
oficina de fotografia: conectar as comunidades 
em uma atividade onde há grande partilha de 
informações e diálogo, inserindo a unidade de 
conservação e outras temáticas socioambien-
tais nos debates que incentivam a produção da 
pauta de um jornal. Assim, mais do que no-
ticiar o que é ou o que ocorre no parque, o 
jornal comunitário aproxima as comunidades 
do entorno e traz suas demandas e questiona-
mentos, dando voz a estes grupos e até mesmo 
sinalizando à gestão das UCs sobre algumas 
questões emergenciais destas comunidades.

A oficina foi dividida em duas etapas: a pri-
meira com três dias e a segunda com dois dias 
de duração, totalizando 40h. Houve a partici-
pação, em média, de 23 pessoas das comuni-
dades do entorno, incluindo três conselheiros 
do parque: Norma Miranda, da Associação de 
Horticultura de Vera Cruz; Jailza Ribeiro, da 
Associação Comunitária dos Pequenos Produ-
tores do Projeto Vale Verde (ACEPROVEM); e 
Lucélia Berbert, do Instituto Bioatlântica. 

A divisão em duas etapas não foi apenas para 
garantir participação das pessoas, mas ainda 
para dar um tempo de três semanas dedicadas 
a produção do jornal. Na primeira etapa foram 
debatidos temas como o papel das instituições 
locais, o biomapa – intercâmbio entre as co-
munidades, o conhecimento sobre o conselho 

Como demonstrado desde a oficina de diag-
nóstico com conselheiros na primeira etapa do 
projeto, os comunitários têm muita curiosida-
de sobre o Parque Nacional do Pau Brasil, que 
ainda não é aberto a visitação. Por isso, a pro-
cura foi grande e houve a participação de 40 
pessoas, incluindo comunitários das Reservas 
Extrativistas Marinhas de Corumbau (Prado) e 
de Cassurubá (Caravelas), e ainda da aldeia in-
dígena de Aldeia Velha.

A programação da oficina foi de um dia, com a 
manhã reservada para noções sobre fotografia 
e a tarde a saída fotográfica. Como o parque 
ainda não dispõe de trilhas, foi preciso prepa-
rar uma logística que envolveu os servidores e 
carros da unidade no transporte dos participan-
tes. Vale destacar que, além do apoio logístico, 
os servidores Gefferson Lima e Jaílson Santos 
participaram ativamente tanto desta oficina 
quanto a de educomunicação. Todos ajudaram 
também a trazer informações sobre a mata e 
outras curiosidades sobre a vivência.

Quem não tinha máquina, se revezou com os 
colegas que possuíam o equipamento. O par-
que também disponibilizou câmera e a consul-
toria também fez o mesmo.

Posteriormente foram selecionadas 19 fotos 
para a exposição que comporia as ações de en-
cerramento do projeto. São panoramas sobre a 
mata, o rio Buranhém, e a sede do parque. A 
atividade de fotografia foi a mais comentada 
pelos participantes das oficinas de comunica-
ção, pois a maioria afirmou que não conhecia 
o parque, e que a vivência foi uma forma de 
aproximá-los da unidade de conservação. 

A oficina de fotografia também contribuiu para 
incentivar os presentes a participarem da ofi-
cina de produção de jornal comunitário, onde 
praticamente todos os alunos vieram da oficina 

Contabillizando a 
oficina de fotogra-
fia, foram ao todo 
48h de oficinas de 
educomunicação. 

Não é o tempo ideal, 
que foi reduzido em 

virtude da demora da 
aprovação da segun-
da etapa do projeto. 

Recomenda-se a 
realização de ativida-
des distribuídas pelo 

menos 60 horas.
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exceção da sede Porto Seguro, que dispõe de 
mais facilidades, oportunidades de emprego, 
transporte público e serviço público de saúde. 

Quanto aos aspectos positivos, foram pontu-
adas, entre outros, a tranquilidade, o contato 
com a natureza, a segurança que em muitos lu-
gares, centro urbanos, não os tem mais. Todos 
citaram e colocaram o Parque Nacional do Pau 
Brasil em seus biomapas, exceto os que produ-
ziram mapa da sede Porto Seguro. Acredita-se 
que isto se deve, por que, de fato, o parque não 
está tão próximo e também por ser um centro 
urbano.

Retomando o diagrama de instituições - Essa 
dinâmica retomou uma atividade realizada na 
primeira fase do projeto, quando foi pergunta-
do aos conselheiros quais instituições públicas 
conheciam e qual seu papel. Assim como na 
fase anterior, o objetivo foi perceber o que os 
presentes conhecem sobre essas instituições e 
qual o papel das mesmas frente aos desafios 
levantados no biomapa. As instituições que os 
conselheiros apontaram anteriormente foram 
apresentadas aos alunos. A formadora pergun-
tou se conheciam cada uma das siglas e seu 
papel. 

A ideia foi listar as instituições. Depois traduzir 
as siglas, o que muitos não sabiam e, em segui-
da, identificar o que cada sigla tem haver com 
os problemas apresentados no biomapa. Em-
bora a maioria já tivesse ouvido falar de várias 
siglas, poucos as funções das instituições, com 
exceção daquelas que incidem diretamente 
sobre o cotidiano das comunidades (caso do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, cujos moradores da comu-
nidade de Vale Verde precisam de autorização 
para construções no chamado Quadrado histó-
rico do distrito) e ainda daquelas que têm expo-
sição na mídia (caso do Instituto Brasileiro de 

e o parque, a leitura crítica da mídia, além da 
produção de pauta do jornal. A segunda etapa 
foi dedicada, principalmente, à finalização do 
impresso. 

Em ambas as etapas houve a participação da 
formadora Raquel Galvão, que diagramou o 
jornal e já estava familiarizada com produções 
comunitárias – a designer elaborou o segundo 
número do jornal Tanara, das comunidades do 
entorno da Resex Marinha do Corumbau. 

Acompanhe cada momento da metodologia da 
oficina de jornal comunitário:

Dia 1: conhecendo os participantes, o parque, 
o entorno - Esse primeiro dia foi dedicado a 
atividades para que os participantes se conhe-
cessem e entendessem o contexto do Parque 
Nacional do Pau Brasil, o conselho, sua inser-
ção nas comunidades. Foi também momento 
para conhecer mais sobre a realidade das loca-
lidades no entorno.

Biomapa - Uma das atividades mais importan-
tes das oficinas de comunicação comunitária 
(pois traz os elementos que irão definir  pauta 
do jornal de acordo com aquilo que os par-
ticipantes levantam como importante), trata-se 
de uma dinâmica onde os comunitários dese-
nham suas comunidades a partir de seus pon-
tos de vista, localizando, ainda, o que existe de 
positivo e negativo nessas localidades. 

Foram realizados, ao todo, quatro biomapas, 
das localidades de Bom Jesus, Projeto Vale Ver-
de, Vale Verde e Porto Seguro. Após a apresen-
tação do biomapa das comunidades, os partici-
pantes constataram que os problemas (falta de 
saneamento básico, transporte escasso, poucas 
escolas - a maioria sem ensino médio - ausên-
cia de posto de saúde e policial, falta de pers-
pectivas de emprego), são comuns a todos; a 

Com maior número de 
horas para as oficinas, é 

interessante evoluir esse dia-
grama com uma atividade 

como o convite a responsá-
veis por instituições sele-
cionadas pelo grupo para 
que participam de rodas 
de conversa e entrevistas, 

que podem posteriormente 
serem utilizadas em entre-
vistas, filmagens e demais 
ferramentas de comunica-
ção que estiverem sendo 

trabalhadas.

Foto: Maiara Ribeiro
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Geografia e Estatística, o IBGE). Algumas insti-
tuições municipais também foram reconheci-
das, como a secretaria de Meio Ambiente.

Bate-papo sobre o parque - Após o diagrama 
de instituições, a formadora iniciou um bate
-papo sobre o parque, a fim de relacioná-lo ao 
cotidiano das comunidades.

De modo geral, todos os participantes sabem 
da existência do parque, reconhecem a sua 
importância e compreendem que, para abrir 
a visitação, o mesmo precisa estar preparado. 
Todos enfocaram que o parque está sempre 
próximo à comunidade seja por meio de ofi-
cinas, cursos ou reuniões (estávamos com três 
conselheiros presentes), e os mesmos afirma-
ram que o parque sempre está em contato, seja 
através de reuniões ou cursos. Também foi exi-
bido um vídeo sobre unidades de conservação, 
para esclarecer sobre o que é uma UC, para 
que serve e qual a importância da participação 
da comunidade junto à gestão dessas unidades. 

Produção textual - A partir da visão dos bio-
mapas, foi realizada uma primeira atividade 
de produção textual coletiva para o blog do 
parque. Há uma área no blog com textos para 
expor sobre as comunidades do entorno, e na 
oficina de fotografia foi solicitado a alguns par-
ticipantes que escrevessem sobre suas locali-
dades. Também foi apresentado o site – blog 
do parque. 

Fechar as atividades do dia com produções tex-
tuais é uma estratégia para fechar o círculo de 
partilha de conhecimento e também contribui 
para o desafio que é escrever, cuja maioria dos 
participantes não tem tanta familiaridade.

Dia 2 – Entendendo a comunicação, a mídia 
e o acesso a informação - As atividades foram 
voltadas para a reflexão sobre a comunicação 

e o papel da mídia na sociedade, antes de par-
tir para o planejamento do jornal comunitário 
coletivo. 

Após a leitura dos textos elaborados no dia an-
terior, houve também a participação especial 
de um morador antigo da comunidade de Vera 
Cruz, que fica no entorno do parque. Trata-se de 
Elias Paulo dos Anjos, conhecido como “Santo 
Paca”. Ele foi um dos primeiros residentes do 
local, e sua apresentação exaltou a importân-
cia de preservar a memória da comunidade. 

Roda de conversa sobre comunicação - Após 
a dinâmica do telefone sem fio (em roda, um 
participante inicia a brincadeira soprando uma 
frase no ouvido do próximo, até chegar a últi-
ma pessoa, que deve dizer em voz alta a frase 
que entendeu, e comparar com a frase inicial), 
foi possível refletir com os participantes como 
os ruídos são formados no processo de comuni-
cação e como isso é mais sério dentro de uma 
estrutura maior, como uma notícia local que 
vai para rede nacional. Isso motivou a troca de 
ideias sobre o que é comunicação, a diferença 
de comunicação e ferramentas, a importância 
do diálogo.

Leitura crítica de mídia - Foi exibido o vídeo 
Levante a sua Voz, elaborado pelo coletivo 
Intervozes de Comunicação, que discorre so-
bre o poder da mídia. Esse vídeo possibilitou 
a continuação do debate sobre comunicação, 
liberdade de expressão, e o poder de mani-
pulação que a mídia exerce nas nossas vidas. 
Em seguida, com a “mente aberta” para pen-
sar sobre mídias, foram entregues textos para 
a atividade de leitura crítica, cuja temática foi 
selecionada pela consultoria alguns dias antes 
da realização da oficina, a fim de utilizar algo 
que tivesse a ver com a realidade local.

O tema selecionado foi a questão da disputa 
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saíram nas ruas próximas onde estava sendo 
realizada a oficina (no centro de Porto Seguro) 
para entrevistar pessoas. As perguntas foram 
sobre o Parque Nacional do Pau Brasil: se as 
pessoas o conheciam ou já ouviram falar, se 
sabiam o que é uma unidade de conservação e 
quais existem na região, entre outros. Um ter-
ceiro grupo utilizou outro tema para entrevista, 
sobre a questão da saúde pública no município 
– como está o serviço público de saúde, como 
é o atendimento, com que frequência o entre-
vistado utiliza o serviço público.

Durante a prática das entrevistas nas ruas, os 
participantes da oficina verificaram que, das 
nove pessoas entrevistadas, apenas uma havia 
ouvido falar do Parque Nacional do Pau Brasil. 
Um grupo usou a criatividade e, além de gravar 
o áudio da entrevista e fotografar os entrevista-
dos, filmou e fez uma apresentação multimídia 
para exibição para a turma.

Ao final do dia, foram exibidas as fotos que os 
participantes enviaram da prática da oficina de 
fotografia. Durante a oficina de fotografia, após 
a prática em campo, foi combinado que cada 
participante mandaria duas fotos para serem 
selecionadas pela turma para posterior inser-
ção na exposição do evento de encerramento. 
O grupo de participantes da oficina escolheu 
cinco fotos que podem ser colocadas no jornal, 
se houvesse espaço. Mas foi informado que as 
fotos escolhidas iria para exposição. 

Dia 3 - Iniciando o planejamento do jornal - 
Dia reservado ao planejamento inicial que da-
ria corpo ao jornal comunitário e contou com 
uma palestra sobre diagramação (desenho dos 
jornais) e estética que envolve esse tipo de ma-
terial impresso.

A estratégia para organizar a produção do jor-
nal foi explicar sobre o que a consultoria dis-

entre indígenas (pataxós) e proprietários de ter-
ra no Sul da Bahia. Foram utilizados dois textos 
de fontes diferentes: a reportagem “Disputa de 
índios e fazendeiros está sem solução há 76 
anos”, publicada no jornal A Tarde no dia 25 
de fevereiro de 2012, e o texto “Pistoleiro Im-
pede de Socorre Índio Pataxó Hãhãhãe-Morte”, 
publicada no site Índios On line por um indí-
gena, na mesma época. Cada grupo escolheu 
a matéria que desejava ler. Os participantes le-
ram os textos e escolheram o que gostariam de 
avaliar. 

Cada grupo explicou o que entendeu do texto 
escolhido, se trouxe algo de novo, Quais foram 
as pessoas entrevistadas entre os envolvidos, no 
caso, os fazendeiros e indígenas; observaram 
quais os pontos de vista que cada texto parecia 
defender; e se haviam informações mal expli-
cadas, ou mal colocadas, ou ainda que dados 
chamaram mais atenção. 

De modo geral, ao fazerem a leitura crítica dos 
textos distribuídos, e dando continuidade so-
bre a questão da comunicação na nossa socie-
dade, o grupo tem uma visão crítica da mídia 
de massa (a que tem maior penetração no mer-
cado).

A formadora enfocou que muitos grupos so-
ciais se expressam também pela mídia, seja 
pela internet, com sites como o utilizado na 
atividade, seja por meio de rádios comunitá-
rias, ou jornais. 

Dessa leitura, os alunos puderem concluir que 
é possível ter acesso não apenas a “mídias con-
vencionais”, mas àquelas alternativas, feitas 
por grupos comunitários preocupados com a 
democratização da informação. 

Prática de entrevista - A fim de que experimen-
tassem uma técnica do jornalismo, os alunos 

www.indiosonline.org.br
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No geral, os participantes gostaram da expe-
riência de fazer as matérias para o jornal. Evi-
denciaram que é necessário a pesquisa anterior 
sobre a pauta, a necessidade de anotar toda e 
qualquer informação e como que ao escreve-
rem sobre determinado assunto mais detalhes 
conhecem sobre o mesmo. Os entrevistados e 
instituições não dificultaram o acesso de infor-
mações para os participantes do jornal, os re-
pórteres, que produziram a maioria dos textos 
sobre e em suas próprias comunidades. A for-
madora procurou não intervir demais nos tex-
tos, apenas auxiliando a correção dos mesmos.

Introdução à história do rádio, gêneros do 
rádio, como fazer spot - O objetivo desta ati-
vidade foi apresentar a história do rádio para 
proporcionar uma maior familiaridade com o 
meio. Para tanto, foi exibida uma apresentação 
sobre o mesmo e depois alguns exemplos de 
spots. 

Não foi inicialmente planejado para a oficina, 
mas na sequência foi exibido o video “Radio
Muda”, sobre a rádio comunitária da Univer-
sidade de Campinas (Unicamp). A rádio foi fe-
chada pela Policia Federal, por intermédio da
Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel), pois não tinha autorização de funciona-
mento. Não houve tempo, no entanto, para um 
trabalho mais longo com o tema rádio. Tentan-
do contextualizar com a realidade local, houve 
uma conversa sobre quais rádios as comunida-
des presentes têm acesso, se há alguma rádio 
comunitária, como é o acesso, e ainda se os 
presentes já foram à rádio local.

Tentando contextualizar com a realidade local, 
foi perguntado quais as rádios as comunidades 
presentes têm acesso, se há alguma rádio co-
munitária, como é o acesso, e ainda se os pre-
sentes já foram à rádio local. 

punha como orçamento: a produção de um 
jornal tablóide, com até oito páginas, forma-
to foi pré-escolhido pelo baixo custo, dada a 
quantidade de impressão (10 mil jornais). Fo-
ram definidos prazos para a produção de ma-
térias (quase 15 dias, até a próxima etapa de 
oficinas). 

Escolha do nome do jornal e pauta - Os partici-
pantes escolheram vários nomes para o jornal. 
A escolha foi feita individual, depois selecio-
nada por grupo, depois indo para votação ge-
ral dos participantes. Fizemos a seleção e após 
votação, o nome escolhido foi: Pau Brasil Co-
munidade. 

As matérias sugeridas pelos participantes refle-
tem parte do que foi apontado nos biomapas. 
Foram selecionados os temas falta de água em 
Vale Verde; poluição do rio em Projeto Vale 
Verde; aniversário do Grupo de Jovens da Co-
munidade Bom Jesus; a cultura da mandioca 
em Bom Jesus; a preservação das matas liga-
da à cultura indígena; o Resgate da tradição da 
língua na Aldeia Velha;os “causos” na memó-
ria do distrito de Vera Cruz; o que é Unidade 
de Conservação e o que é o Parque Nacional 
do Pau Brasil; e o crescimento urbano desorde-
nado de uma localidade de Porto Seguro deno-
minada “parque ecológico”.

Durante o período de produção das reporta-
gens, a consultoria entrou em contato com os 
participantes da oficina por e-mail e telefone, 
não acompanhando pessoalmente a produção.

Dia 4 - Leitura e sistematização das matérias 
produzidas pelo grupo – Embora o prazo tenha 
sido muito curto para a produção dos partici-
pantes, sendo muitos sem acesso ou traquejo 
no manejo de computadores e ainda com pou-
co tempo para atividades voluntárias, o resulta-
do foi positivo: os participantes fizeram 12 textos.

Oficinas de educomunica-
ção que produzem spots 

e programas de rádio 
também são indicadas 
para trabalhar temas de 

mobilização social e edu-
cação ambiental. A de-

pender das comunidades 
envolvidas e a estratégia 
de divulgação do que for 
produzido (parcerias, por 
exemplo, com rádios), dá 
resultados tão positivos 

quanto a produção de um 
jornal, com a vantagem 

de não ter como requisito 
principal textos elabora-
dos, como ocorre com o 

jornal impresso.
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Foi constatado que há duas rádios comunitá-
rias na região, mas que os mesmos não têm 
acesso à produção. Na verdade, não tentaram 
acesso às rádios. A maioria ouve a rádio co-
mercial local. 

Embora a construção de spots tenha sido muito 
rápida, a atividade serviu para mostrar aos par-
ticipantes que produzir algo para o rádio não 
é difícil, e os motivou para que acessassem as 
rádios locais quando quisessem promover mo-
bilizações.

Dia 2 - Diagramação do Jornal Pau Brasil 
Comunidade - Durante a apresentação do 
layout do jornal, a formadora e diagramado-
ra apresentou uma sugestão que foi aprovada 
pelo grupo, com algumas alterações. Os par-
ticipantes escolheram as fotos da capa, ajuda-
ram a distribuir as matérias nas páginas, e pos-
teriormente ainda foi construído um editorial 
pela conselheira Vera Alice (UNESUL). 

Embora produzir jornal necessite de um profis-
sional que tenha conhecimento sobre diagra-
mação e impressão, o processo foi participati-
vo na medida do possível, e trouxe os anseios 
da comunidade em suas páginas. 

Evento de encerramento do projeto – Para mar-
car o lançamento do jornal, foi organizado um 
evento de encerramento na sede de uma das 
comunidades ativas no conselho, e ainda parti-
cipante das oficinas (Vale Verde). As fotografias 
selecionadas foram ampliadas e expostas, e os 
comunitários e o parque contribuíram com co-
mes e bebes. Infelizmente, as atrações cultu-
rais agendadas não compareceram, porém, o 
momento foi de confraternização. O evento foi 
marcado na parte da tarde, sendo de manhã a 
reunião do conselho, para otimizar a logística 
que o parque disponibilizou aos participantes.

Os princípios da educomunicação incluem a 
gestão coletiva/participativa de todo o proces-
so educativo – da produção de uma ferramenta 
de comunicação à escolha de estratégias de di-
vulgação e de mobilização. Planejar um even-
to de lançamento com o grupo que construiu 
o jornal é uma tentativa de promover a gestão 
coletiva, incentivando ainda mais a autonomia 
do grupo, ainda que com limitações. 

No próximo capítulo, acompanhe a avaliação 
de todo o processo pelos participantes, que 
ocorreu nesse dia de encerramento do projeto.
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6. Conclusões

Foto: Débora Menezes

Foto: Débora Menezes

Foto: Jailson Santos
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Em avaliação individual (por meio de um ques-
tionário) e coletiva (feita com alguns partici-
pantes presentes na última reunião do con-
selho do parque), a maioria manifestou ter 
gostado da oportunidade de participação nas 
oficinas, e apontaram que tinham um desco-
nhecimento anterior sobre o Parque Nacional 
do Pau Brasil e sua importância, e que a uni-
dade de conservação ganhou visibilidade após 
a realização do trabalho. A interação não só 
entre as pessoas e o parque, mas ainda entre 
elas e os próprios funcionários-analistas – que 
ajudaram na construção da oficina de fotogra-
fia e participaram ativamente da oficina de jor-
nal comunitário, também foi comentada como 
fator positivo para ampliar a visão das pessoas 
sobre o parque. 

Em uma das avaliações, o morador de Vale Ver-
de, Pedro Palma da Selva, escreveu que 

É curioso observar que ninguém apontou como 
ponto negativo a metodologia utilizada, e al-
guns poucos apontaram o tempo como insufi-
ciente para a realização das atividades; porém, 
esse pouco tempo mais se referiu a vontade das 
pessoas de continuarem interagindo, do que se 
referindo ao curto espaço de tempo que as ati-
vidades foram realizadas.

Para entender as conexões entre mobiliza-
ção, educação ambiental e comunicação, e o 
quanto os processos e produtos gerados nesta 
consultoria contribuíram para os objetivos da 

gestão participativa do Parque Nacional do Pau 
Brasil, é preciso novamente relembrar o que foi 
diagnosticado e construído durante a primeira 
etapa deste trabalho, iniciado com a mobiliza-
ção e a renovação do conselho consultivo do 
parque, em abril de 2011. 

O conselho é a principal instância participativa 
que conecta comunidades a uma unidade de 
conservação, por meio de seus representantes 
que, por sua vez, devem assumir o compro-
misso de fortalecer o diálogo entre a UC e as 
comunidades que representam. Dentro dessa 
percepção, o processo de formação que se se-
guiu a renovação do conselho, e o posterior 
planejamento de comunicação, refletiram es-
sas questões. 

Além disso, desde o diagnóstico realizado 
com os conselheiros em 2011 percebe-se que 
existem “dificuldades de comunicação, enten-
dimento sobre representatividade e papel do 
conselho, entre outros – caso, por exemplo, 
da comunidade de Vera Cruz, onde há várias 
associações, e da comunidade do Projeto Vale 
Verde, com poucos atores motivados a partici-
parem da associação local”. 

Desmotivação por problemas internos nas en-
tidades, falta de articulação entre projetos (al-
gumas instituições constroem ações que não 
são reconhecidas por outras dentro da mesma 
área, por exemplo) e falta de tempo também 
caracterizam a participação dos conselheiros 
nas reuniões. Ainda foram citados, como pro-
blemas de comunicação durante as reuniões, 
o fato de muitos representantes (especialmente 
os ligados ao Poder Público municipal) falta-
rem, e alguns representantes utilizarem tempo 
demais da fala, em detrimento de outros, que 
não se manifestam ou falam muito pouco. 

Como a palavra participação significa tomar 

“antes eu achava que o par-
que só servia para preservar 
o meio ambiente. E a visão 
que tenho hoje é a de que o 
parque se preocupa com as 
comunidades que existem 

em volta, com cursos.” 
(Pedro Palma da Selva, morador de 

Vale Verde)
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plo de aplicação metodológica de conceitos 
de educomunicação e educação ambiental, a 
partir do momento em que foram trabalhados 
temas como diagnóstico das comunidades (por 
meio do que foi descrito como biomapa), a lei-
tura crítica da mídia e o olhar sobre as institui-
ções públicas e o grau de acesso a informação 
sobre as mesmas. Mas tanto a educomunica-
ção quanto a educação ambiental perspassam, 
ainda, outros produtos e processos dentro do 
projeto. 

Quando se promove planejamento partici-
pativo de comunicação, como foi feito pe-
los conselheiros do Parque, também se segue 
princípios da educomunicação e da educação 
ambiental para fortalecer a gestão participativa 
das UCs. Os conselheiros primeiro pensaram 
seus problemas, de representatividade, de co-
municação, de acesso a informação, e poste-
riormente pensaram estratégias e ferramentas 
para solucionar seus problemas, permitindo 
maior interação entre a unidade e o entorno, 
sempre na busca da resolução de conflitos e de 
questões em comum. 

Resultados positivos do projeto - Dentro do 
que foi apresentado, os resultados do projeto 
são bastante positivos. As oficinas de fotogra-
fia e de jornal comunitário aproximaram o 
parque do público que sequer sabe o que é 
o conselho consultivo, por, entre tantas outras 
coisas, não fazerem parte dele. É o caso da co-
munidade de Bom Jesus, sem associação co-
munitária formal, e da qual três jovens ajuda-
ram a construir o jornal comunitário. 

Muito comentadas pelos participantes, a vi-
vência possibilitada pela oficina de fotogra-
fia permitiu que as pessoas conhecessem o 
parque e desconstruíssem algumas ideias 
pré-elaboradas por não terem conhecimento 
suficiente. Outra noção de muitos participantes 

parte, é preciso “desenvolver ações de mobi-
lização, envolvimento e formação que possi-
bilitem aos membros do conselho uma inter-
venção qualificada, sobretudo daqueles em 
condições de maior vulnerabilidade socio-
ambiental e que não têm acesso aos meca-
nismos tradicionais de representação políti-
ca” (LOUREIRO, 2007). 

As estratégias para incentivar a participação 
dos conselheiros neste projeto, desde a sua 
primeira fase iniciada no ano passado, foram 
a formação inicial em temas ligados a gestão 
participativa e o planejamento coletivo de co-
municação, e posteriormente, a implementa-
ção/produção de alguns produtos de comu-
nicação sugeridos pelo grupo de conselheiros 
no planejamento – blog, e-group, folder, jornal 
comunitário. 

Construir o jornal com apoio de um mediador/
formador, com alunos da comunidade e repre-
sentantes do conselho, foi uma das apostas en-
tre estas estratégias. Essa construção proposta 
segue princípios da educomunicação, campo 
de estudos e práticas metodológicas onde a co-
municação exerce um papel diferenciado nos 
processos educativos e de mobilização social, 
dando voz e ainda refletindo sobre o acesso a 
informação e às tecnologias que nos permitem 
esse acesso. 

Associada à educação ambiental, como meto-
dologia, proporciona o diálogo de uma forma 
diferenciada entre os atores sociais de uma uni-
dade de conservação, principalmente quando 
se envolve conselheiros, aparentemente mais 
próximos da UC, e pessoas “comuns” da co-
munidade, isto é, que não fazem parte de asso-
ciações comunitárias ligadas ao conselho, por 
exemplo. 

O jornal construído nas oficinas é um exem-
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tiplicar o conhecimento que adquiriram 
sobre o parque e ajudaram a difundir infor-
mações sobre o parque com mais clareza 
(um dos objetivos que eles, aliás, propuseram 
durante o planejamento de comunicação), ao 
produzirem textos sobre o que é uma unidade 
de conservação e o papel do ICMBio. 

Tudo isso refletiu-se na participação e com-
prometimento durante as oficinas, com uma 
de média de 23 pessoas participando da cons-
trução do jornal comunitário, sendo que 21 
vieram ao evento de encerramento. 

A vontade de continuar construindo o jor-
nal – com o compromisso de um possível pla-
nejamento em junho, revela o quanto o grupo 
gostou da iniciativa e acha importante sua con-
tinuidade. Pouco mais de duas semanas após o 
encerramento do projeto, novos representantes 
do GT de comunicação, a gestão do parque e 
participantes das oficinas reuniram-se para pla-
nejar o segundo número do jornal, bem como 
as estratégias para conseguir financiamento de 
sua produção e impressão. O grupo tem inten-
ção de lançar o próximo número até o final de 
setembro. Nesta reunião, o parque assumiu um 
compromisso, com os participantes, de incen-
tivar reuniões do GT.
 
Aspectos que foram desafios dentro do pro-
jeto - Ainda se confunde comunicação com 
ferramenta, e participação social, mobiliza-
ção e representatividade são conceitos que 
precisam amadurecer em qualquer processo 
de gestão participativa. Fatores externos já ob-
servados influenciam esse processo e, embora 
a consultoria tenha elaborado os produtos ob-
servados na contratação, que são diretamente 
ligados aos conselheiros (folder, blog, media-
ção de encontros do GT de comunicação), o 
processo de produção não foi plenamente par-
tipativo como poderia. É claro que o fator tem-

era a de que um parque precisa ser aberto para 
o turismo; durante a vivência, alguns compre-
enderam que a criação de uma área protegida 
não é voltada apenas para a visitação. 

A interação entre as comunidades foi outro 
resultado positivo. Muitos não se conheciam, 
e a metodologia adotada (como o recurso do 
biomapa) contribuiu para essa interação, des-
cobrindo coisas em comum, entendendo suas 
motivações. A participação de comunitários de 
outras UCs na oficina de fotografia, bem como 
a interação entre pessoas de idades e condi-
ções sociais variadas (jovens e mais velhos jun-
tos) também possibilitou uma troca interessan-
te de informações. 

O conhecimento e a possibilidade de ex-
pressão e de acesso a informação propor-
cionados pela produção dos temas trabalhados 
no jornal também merece destaque. Um dos 
grupos, por exemplo, entrevistou um funcioná-
rio da Empresa Baiana de Água e Saneamento 
(EMBASA) para entender o que se passa na lo-
calidade do Vale Verde com relação ao forneci-
mento de água; entenderam a situação e ainda 
registraram a fala da empresa no texto impres-
so. Já os comunitários de Aldeia Velha trouxe-
ram um pouco sobre sua relação com a nature-
za, enquanto um terceiro grupo informa sobre 
os problemas ambientais do rio Buranhém, um 
dos principais da região. 

Embora em número reduzido, os conselhei-
ros trouxeram sua contribuição para mul-

Motivar a continuidade 
do planejamento de 
comunicação, avaliar 
continuamente o que 
foi feito e adequar o 

que precisa ser revisto 
(como a atualização do 
site ou novas estratégias 
de comunicação) são 

algumas das funções do 
GT de comunicação. A 

avaliação do que foi pro-
duzido neste projeto e a 

recepção destes materiais 
(jornal e folder) pelas co-
munidades do entorno, 
e sua contribuição para 
fortacer o diálogo entre 
a UC,as comunidades 
e as instituições locais, 
podem ser conduzidos 

durante reuniões do GT e 
momentos das próximas 
reuniões do conselho do 

Parque Nacional do 
Pau Brasil

“As pessoas no entorno 
vêem o parque como um 

inimigo, como é o caso de 
alguns posseiros do entor-
no ficam preocupados com 
desapropriação. Conhecer 

sempre ajuda.” 
(Jailson Santos, servidor do parque) 
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rações de cidadãos individualistas e que não 
se inserem na discussão social como prática 
cotidiana. 

Outro aspecto que contribui para enfraque-
cer a participação é que na sociedade con-
temporânea, as pessoas acabam por acumular 
inúmeras atividades no seu dia a dia. E certa-
mente, as atividades de retorno financeiro são 
priorizadas em detrimento as de cunho social. 
Uma constatação disso foi que na reunião do 
conselho que foi relatada a ampliação do par-
que e a estimativa de valor a ser comprada as 
terras anexadas, teve um número significante 
de conselheiros presentes. 

É preciso reforçar, no entanto, que a falta de 
cultura digital também contribuiu para tornar 
esse projeto ainda mais desafiante, que infeliz-
mente trouxe pouca participação dos con-
selheiros na atualização do blog. Embora 
ávidos por participarem do mundo virtual, a 
maioria dos conselheiros (e ainda dos comu-
nitários que participaram das oficinas) não tem 
costume de utilizar e-mail diariamente; poucos 
utilizam redes sociais como facebook e há difi-
culdades técnicas que interferem nessa cultura 
– caso do acesso a internet, restrito a algumas 
localidades. 

Por falta dessa cultura digital, e também por 
falta de mais tempo e preparo para ativi-
dades de capacitação para interação so-
cial pela internet (oficinas de utilização de e-
groups e blog, por exemplo, específicas dentro 
da programação, e não “encaixadas” dentro 
de reuniões, em ambientes sem equipamentos, 
como foi o caso do passo-a-passo sobre uso do 
blog, realizado na 21ª reunião do conselho), 
não conseguimos grande interação dos conse-
lheiros com a ferramenta blog. 

Sobre as oficinas de fotografia e de jornal co-

po, e a já citada quebra de ritmo do projeto, 
que teve que ser feito em duas etapas (deixando 
um “hiato” entre o período de planejamento e 
implementação de ações), também contribuiu 
para criar mais dificuldades. Porém, o grande 
desafio observado é entender que comunica-
ção é diálogo, via de mão de dupla, e depen-
de mais do “esforço” de cada participante (no 
caso, os conselheiros) do que das ferramentas 
propostas – que ajudam o processo de comuni-
cação, mas não são responsáveis por ele. 

A falta de participação dos conselheiros nas 
interações mediadas pela consultoria, en-
tão, foi um dos principais desafios do projeto. 
Das vinte e duas instituições que compõem o 
Conselho, muito menos que a metade partici-
pou, opinou e se dispôs a contribuir de alguma 
forma para auxiliar na execução das ativida-
des do projeto. E o e-group, reativado em 2011 
como ferramenta para incentivar essa partici-
pação, teve interação de pouquíssimos conse-
lheiros - que na sua grande maioria, acessam 
e-mails. 

Com relação ao GT de Comunicação, hou-
ve pouca participação ao longo do projeto. 
Dos nove membros apenas Glauco Doebeli, 
Eliana Nascimento e Vânia Araújo tiveram um 
papel mais atuante, contribuindo com o blog e 
o folder. Apenas três conselheiros participaram 
das oficinas de educomunicação e, mesmo nas 
reuniões do conselho, durante o ano de 2011 
seis instituições não foram a nenhuma das qua-
tro reuniões do conselho, ou foram apenas a 
uma reunião. 

Sabe-se que o processo de participação social 
no Brasil ainda amadurece. Ao longo da histó-
ria, os governos autoritários, o modelo familiar 
paternalista, as práticas religiosas limitantes, 
a falta de acesso a informações sobre leis e o 
papel de instituições públicas, provocaram ge-
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cial real ocorre aos poucos. Um contínuo ca-
lendário de programas e projetos pode ajudar 
a fortalecer os envolvidos em qualquer unida-
de de conservação, desde que estas atividades 
tenham pontos em comum, e os participantes 
tenham cada vez mais clareza sobre o objetivo 
dessas atividades – que não são para a unidade 
de conservação, mas para todos os participan-
tes buscarem uma melhor qualidade de vida e 
equilíbrio entre questões sociais, ambientais e 
econômicas.

Se a comunicação e a educação ambiental não 
parecem prioridades para os conselheiros, é 
preciso implementar debates, palestras e outras 
atividades que despertem no grupo essa neces-
sidade. 

É importante lembrar, ainda, que a tendência é 
se ampliar cada vez mais a preocupação com 
a participação popular e o controle social das 
ações governamentais por meio da garantia 
do acesso a informações. A exemplo da Lei 
12.527, sancionada em 18 de novembro de 
2011, que regulamenta o direito constitucional 
de acesso dos cidadãos às informações públi-
cas e seus dispositivos.  

A seguir, enumeramos algumas sugestões para 
a reaplicação deste projeto em outras unida-
des de conservação, dividindo as sugestões 
por áreas que se inter-relacionam. É importan-
te levar em consideração o conjunto de suges-
tões quando da construção de novos termos de 
referência para a contratação de consultorias 
que irão realizar o mesmo tipo de trabalho, 
bem como investimento na formação de edu-
comunicadores e educadores ambientais que 
tenham conhecimento sobre a gestão partici-
pativa de UCs.

munitário, novamente, houve uma falta de 
tempo para realização das atividades com 
maior profundidade. Havendo mais tempo 
para a realização das oficinas, a produção do 
jornal e a organização das atividades de en-
cerramento, cria-se mais laços entre os grupos 
que estão trabalhando, amplia-se a cultura de 
mobilização e de participação e mais espaço 
para troca de conhecimento.

Sugestões para reaplicação do projeto em ou-
tras UCs - Pensando estratégias para garantir a 
continuidade das ações e, sobretudo o diálogo 
entre conselheiros, parque e comunidades, ela-
boramos o quadro a seguir, a partir dos proble-
mas-desafios levantados durante a consultoria. 
É importante ressaltar, no entanto, que para 
qualquer projeto que envolva educação am-
biental e comunicação/educomunicação não 
bastam ações pontuais. Construir um jornal co-
munitário em dois ou três meses, por exemplo, 
pode não alcançar resultados tão bons quanto 
um trabalho destes distribuído ao longo de um 
ano de atividades, que incluam ainda outras 
propostas metodológicas de interação comuni-
tária. 

É preciso também garantir articulações que 
possibilitem a continuidade dos processos 
desencadeados durante um projeto que trata 
de comunicação e educação – o que não foi 
conseguido por esta consultoria, dada a falta 
de tempo tanto para a realização do projeto, 
quanto de tempo (e também de interesse) do 
público envolvido – no caso, os conselheiros. 
Nesse caso, valeria também investir em oficina 
de planejamento de projetos, agregando pes-
soas com interesses em comum que, por meio 
dessa intervenção educativa, poderiam se unir 
ainda mais com um foco em comum, o de rea-
lizar ações na prática. 

Vale destacar, também, que participação so-
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Metodologia

desafios soluções

Pouco tempo, no geral, para mobilização, apli-
cação das oficinas e planejamento de ativida-
des de encerramento.

Falta de uma etapa ou momento concreto de 
avaliação do projeto.

Falta de equipamentos para a construção das 
oficinas nos horários extraclasse. 

Pouca familiaridade dos participantes com tec-
nologias da informação. 

Falta de conteúdo mais específico sobre a ges-
tão participativa da UC dentro do roteiro da ofi-
cina de educomunicação. 

O tempo ideal para um projeto é de no mínimo 
seis meses. Para as oficinas de educomunica-
ção, é interessante considerar pelo menos 60 
horas de aprendizado que poderá incluir outros 
conteúdos, incluindo uma etapa de avaliação 
do projeto. 

Precisa ser incluída no planejamento das ativi-
dades e criadas estratégias nas próprias oficinas, 
onde os alunos irão, depois da construção dos 
produtos, replicar o aprendizado e suas mídias 
em espaços comunitários, escolas, associações, 
entre outros. 

Incluir nos projetos a articulação com atores 
sociais locais, que preferencialmente fazem 
parte do conselho, para conseguir espaços físi-
cos para as aulas e atividades, oferecendo, em 
contrapartida, equipamentos (máquinas foto-
gráficas, gravadores) comprados com verba da 
consultoria. 

Incluir nos projetos oficinas de inclusão digital, 
com foco na educação ambiental. 

Adotar itens de oficinas temáticas para conse-
lheiros, como a atividade de simulação de um 
conselho, onde os próprios conselheiros podem 
ser os mediadores da atividade. 

Apresentar filmes e palestras da gestão do par-
que durante momentos da oficina, intercalando 
com estratégias para que os alunos debatam o 
conteúdo e transportem o debate para as mídias 
trabalhadas. Exemplo: após um debate sobre o 
parque os grupos podem fazer spots de rádio. 

Adotar itens de oficinas temáticas para conse-
lheiros, como a atividade de simulação de um 
conselho, onde os próprios conselheiros podem 
ser os mediadores da atividade. 

Apresentar filmes e palestras da gestão do par-
que durante momentos da oficina, intercalando 
com estratégias para que os alunos debatam o 
conteúdo e transportem o debate para as mídias 
trabalhadas. Exemplo: após um debate sobre o 
parque os grupos podem fazer spots de rádio. 

Metodologia

desafios soluções

Falta de maior interação entre as oficinas e as 
atividades de gestão participativa do parque – 
as reuniões do conselho. 

Falta maior autonomia do grupo que produz 
mídias e que, após o final do projeto, ficam sem 

apoio para futuras produções. 

Promover atividades, durante as oficinas, que 
interajam com as reuniões do conselho. Os 
alunos das oficinas, por exemplo, podem fazer 
entrevistas e sugerirem pautas para as reuniões. 

Além do já referido maior tempo para a evolu-
ção do projeto, é interessante, também, incluir 
etapas como oficinas de elaboração de proje-
tos. 

Políticas Públicas

desafios soluções

Necessidade de políticas específicas de comu-
nicação e educação ambiental para as unida-
des de conservação.
 
 

Comunidades ainda têm pouco conhecimento/
entendimento sobre o papel das unidades de 
conservação e da gestão participativa.

 

 

 

 

 

 

Falta garantia para a autonomia e a transparên-
cia na elaboração de produtos educomunica-
tivos,e na relação entre fontes financiadoras, 
consultorias e participantes envolvidos em pro-
duções. 

Implementar a Estratégia Nacional de Comu-
nicação Ambiental (ENCEA) nas unidades de 
conservação, difundindo pilotos já iniciados, 
experiências e estimular atividades de forma-
ção entre gestores e educadores ambientais.

Criar estratégias para promover o intercâmbio 
de conhecimento entre comunidades, repre-
sentadas por conselheiros e as UCs, especial-
mente oficinas sobre gestão e desenvolvimento 
sustentável.

Promover planejamentos participativos de co-
municação para UCs, a fim de que as comu-
nidades apontem/opinem sobre as melhores 
estratégias.

Promover a criação de produtos paradidáticos 
por meio de oficinas colaborativas, onde as co-
munidades participam da elaboração do conte-
údo. Exemplos: cartilhas de planos de manejo, 
atlas.

Definir política de divulgação de logomarcas 
de patrocinadores e financiadores de maneira 
diferenciada em produtos educomunicativos, 
de forma a mostrar a comunidade qual o papel 
destas instituições dentro de um projeto.

Apresentar essa política dentro dos termos de 
referência de contratação de consultorias.
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desafios soluções

Retomar as atividades do GT de comunicação. 

Manter abertos os canais de Comunicação da 
comunidade com o parque.

Manter abertos os canais de Comunicação da 
comunidade com o parque.

Manter atualizado e participativo o blog do par-
que. 

Retomar reuniões, com nova formação, a partir 
da iniciativa do parque e dos membros do con-
selho. Retomar o planejamento de comunica-
ção realizado para um balanço – o que foi feito, 
o que pode ser feito, o que deu certo, o que não 
deu certo. 

Divulgar as reuniões e deliberações do GT para 
o conselho a fim de solicitar apoio na articula-
ção de ações. 

Pensar nas estratégias de comunicação e edu-
cação ambiental propostas no planejamento e 
definir quais são prioridades. 

Inserir os participantes das oficinas no e-group 
e na conta de facebook. 

Convidar as comunidades a participarem das 
reuniões do conselho. 

Divulgar as ferramentas produzidas – jornal, 
blog, folder. 

Promover oficinas de leitura crítica do jornal 
Pau Brasil Comunidades – os próprios conse-
lheiros podem fazer leituras coletivas em suas 
comunidades, associado a palestras para pro-
mover conhecimento sobre o parque e seu en-
torno. 

Atualizar, pela gestão do parque, o blog, e no-
ticiar essas atualizações pelo e-group e pelo fa-
cebook. 

Divulgar o endereço do facebook e do blog nos 
próximos produtos comunicativos do parque 
(cartas, cartazes, folhetos, ofícios). 

Promover oficina de utilização do blog para os 
conselheiros, que pode ser construída em par-
ceria com um telecentro ou centro de informá-
tica comunitário. 

Avaliar junto aos conselheiros, a utilização 
das ferramentas de internet para divulgação/
diálogo. Estão funcionando? São divulgadas? A 
quem atendem?

Políticas Públicas

desafios soluções

Gestores não estão acostumados a trabalhar 
questões ligadas a comunicação.

 
Formação de consultores de educomunicação 
nas questões socioambientais e de gestão par-
ticipativa é limitada, e havendo demanda há 
poucos formadores especializados na Bahia.

 

 

 

 

Falta de cultura digital (e de estrutura de equi-
pamentos e internet) não possibilita que a po-
pulação realmente acompanhe as UCs e a ges-
tão participativa por meio das ferramentas de 
internet.

 

 
Não existem muitos indicadores para avaliar a 
real contribuição processos de educação am-
biental e de comunicação nas unidades de con-

servação.

Promover oficinas e cursos para difundir a cul-
tura da comunicação como diálogo, e não ape-
nas como ferramenta.

Incentivar cursos de formação específicos, em 
parceria com órgãos como a Diretoria de Ci-
dadania e Educação Ambiental (DEA), ligada a 
SEMA.

Incentivar produção de livros, artigos e outros 
materiais sobre educomunicação socioambien-
tal e sua aplicação na gestão participativa de 
unidades de conservação. Abrir termos de refe-
rência para especialistas oferecem estes cursos. 
Promover encontros e seminários temáticos, 
para difusão de experiências.

Promover ações de inclusão digital nas comu-
nidades do entorno de UCs, com implementa-
ção de telecentros específicos com centros de 
informação e oficinas de educação ambiental 
e internet, que apresentem aos usuários, como 
buscar informações sobre as Ucs e outras ques-
tões ambientais nos órgãos do governo que es-
tão no meio virtual.

Incentivar a produção acadêmica sobre gestão 
participativa em UCs da Bahia, com foco na 
educação ambiental e comunicação, por meio 
de convênios entre as universidades e os órgãos 
gestores de UCs – SEMA, ICMBio.

Criar banco de dados com a produção acadê-
mica construída sobre os temas acima relacio-
nados.

 Parque Nacional do Pau Brasil

desafios soluções

Elevar a participação de conselheiros nas reu-
niões.

Criar estratégias para tirar instituições do conse-
lho que não participam, por meio de acordo em 
reuniões com os conselheiros, não sem antes 
envio de convites e outras formas de diálogo 
para, ao máximo, trazer a instituição de volta 
às reuniões. 
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desafios soluções

Apoiar a continuidade da produção do jornal 
Pau Brasil Comunidades e das ações do projeto 
iniciado. 

Participar e incentivar reuniões entre os partici-
pantes, bem como buscar apoio financeiro para 
a sua produção. Entre outros, o ICMBio tem li-
nhas de financiamento que podem ser utiliza-
das para isso. 

Buscar novas oportunidades de oficinas de co-
municação comunitária e de educação ambien-
tal, de acordo com o que o GT sugerir como 
prioridade. 

Buscar parceria com as instituições de ensino 
locais, que fazem parte do conselho, para a 
construção de projetos de educação.
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